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श्मः 

प्रमुरभ्निः प्रपचने मूमिरावधने प्रभुः माण्यान्रस्चण 1 

करणे च्छट । 8वपनसाधने लि° “भूतानासाधपन 

सर्ववेषाम्” शत ° ना ° स्तिया डप् | तमखावपनी जना- 

नाम्” अथ ० १२.१.६१ 1 अन्तम तदर्थे च्छु । 

५ केशादेः सव्यं खर्डने । 

` आवपनिष्किरा खौ चावप निन्किर इ युच्यते यशां क्रियायां 
यूर० स । आवपननिष्किरिणाथनिरेयक्रियायाम् | 

श्रावय इ आ+अज-अच वोभावः | १अआागतौ | क्तरि 

अच् | र्ागन्तरि देधभेदे ए०। धूमा ०वृ् वयकः । 

आवयद् शभवे नि ° । [अाच्छादके वस्त्रादौ । 

श्रावरकं न° आ+ह-करणो प शंत्तायांवुन् | अपवरके, 
च्रावरण न° आग्रियते देहः चैतन्य वाऽनेन आ+उ-करये 

ल्युट् | (दाल) १च्मकलके ¦ नेदान्तिमतसिद्ध 

चेतन्यं वरये २अन्नाने आवरणशक्तिणव्टे विरतिः । 
आआच्छयादनखाधनमा 4 “तसु नेलावरणं प्र्ञ्य' 

“स् टभिवावरुश' हिभमा दतै :” 

सावरणेऽपि गे "रदः षरादिष अच्छादनसाधने प्राची- 

रादौ च यथा काश्वां सप्रावरणानि। बेडा) ५बेष्ने 

भाषे च्छ ट्। दैण्टतो” “हइृद्यावरणं निलयं करया्च भित 
सध्यगः” चुरु० ! “सोतसां भेदकोयद्च तेषां चावरणे 

रतः?” अलुः |^" तपत्यावरणाय इष्टः" “तख सावर 

दष्िसश्भवः” रुः ^नलिनौदलक।ल्यतं सनावर खम्" अकु ° 

श्रावरणश्रक्घिं स्त्री आवरणे शक्तिः अटयोति 

संज्ञायां करतैरि ब्युद् कम घाच्वा। बेद्ान्तिमितसिडधे 
अत्तानख चैतन्यापिधानशक्तिभेदे यथोक्तः बेदा०खा० 

आवरणशक्तिस्तावदल्पोऽपि मेषोऽनेकयोजनावतमादित्- 

भख्डलमवलखोक{वढटनयनपथपिधायकतया यथाच्छादयतीव 

वथाऽच्ञान' परिख्छिचमप्या्मानमपरिच्छिन्जमरुंसारिण- 

अवलोकय बदधिपिधायक्तव च्छादयतोव तादथं सास 

धरम् । तदुक्त' “ षनच्छ चटषटिषं माच्छद्वसक यधा निधप्रभः 

भ्यते चातिमूढः । तथा बदववद्भाति यो भूढट्टः स 

नित्बो पलव्थिखद्ध्पोऽहमात्रा'” अनवाहतसयात्मनः कनैतव- 

भोज्गत्वघ्ठड्िस्वदुः खित्वा दिसंसाररुभावनार्शेष भवति यधा 

, श्वान्तानाटठतायां रचां सपेत्वसम्भावना” | 

` ्रावरममक न° अवर समानाम् एण त° “सौ श्चाधर्- 

शभात् दज" पाण्नि० खः अवरसमे वषेखाद्यकाके 

 रेयग्णम् वञ् ¦ वषट्रादयषठमये देये छे | 

आष्जित लि ° या^+डज-िच-् ¦ {दत्ते रल्ञो “न हि 

१ कीण्भागर 

म।चः “लब्धान्तरा | 

{ स्२७४ 1} 
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श्राव 

नेन पथां तङुत्यजस्तनयावच्जि तपिर्डका द्धिष्णः'” 

जितं भया!" ““हृषिरावल्ि तं होतस्लया विधिवद् ग्नष'” 
षति चरषुः | रेनिन्तीरते च 

शमावच्जि तकेठना' ““खावच्जिः तजञटरामौ लिविल{म्बि- 

शिकोटवयः' कुमा० | 

ननमाव- 
1 

“चधघःप्रस्यापिताश्चोन 

चक्राकारेण जेलख 

स्तयं !भ्वमखे, (षुरस्णे) घ्र वाख्य घोटृकचिद्ध ररोभखंस्यान- 

भेदे राजलाषत्तनामके ईइभणौ $चवत्तंने, । ५भेवा- 

धिपभेदे च ईमाकिकधःतौ न ० | “पं तमावन्तमनोन्न- 
नाभिः" रषुः.तथापि समतावत्त सोडमत्त निपातिताः 

देवीमा ° ““लिबुते, शाकयभे ल॒ चति: येषिते क्रमात् । 

आपति विद्वि रुवक्तं इव्कारं द्रोणसम्ब,दम् । आवर्त 
निजं लोभेषः वन्त बहूदकः । उष्करोदष्करजलो 
द्रोणः सम्यम्प्रपूरकः”” ञ्यो०त ०५ “आावत्ति नः शुभफल- 

प्रदशुक्तियुक्ता आाप्देवमणयोभ्टतरन्बुभागाः | अश्वा- 

'वु्शवतीमविरोचमानास्त ख पयोधय इवोरभिभिरा- 

पतन्तः” माषः । “वत्ति नः द् थावन्तःयक्ताः प्र७।या 

चिनि। ते च “द्रौ धिरखौदौदोदहौ रन्धोषर- 

न्धृयोः । रकोभाले द्यपाने च द् शावत्तां धुवाः रूटताः'” 

पयोधिपत्ते जलश्वमः” सक्ति अआ्चापत्तञ्च अश्चशन्टे 

५०३४८ उक्ताः ¦ ऽखखावक्ताकारे देहिनां रोभसंस्वानरे > 

इ० अच्चानामपि उक्रभरुष्पावर्तोरोभसंस्यानविभेष एवेति 

बोध्यम् । खिच~भावे अच् | पुनः एुनश्चालने € परिषड़ने 

( आञ्ोटान ). १० धारनां द्रावणे { मलान)! १चिन्ता- 

याञ्च चिन्तया हि" चित्तं खविषयेष पएनःएनद्याल्यते 

षति तखाः तथातस् । -आवनत्त्रते समन्तात् अनेक- 

कोटिष आ+ त- खिच्-कन्प खि अच | अनेक कोरिख्यशिनि 

१२ संगत्रे “भ्वमं *धंमोहमावश्च मभ्यासादहिधितोजयेत् 

भाग्शा०२७१ ० वत्त ममेककोटिस्थन रुशयस् 

"भ्याम् त॑त्वाभ्यासात् नोक | धावन्त ते कत्तरि 

अच् । ̀  १ २अवत्त माने लि* “देकिण्छावस्ष शङ्कोऽयं इन्त 

धी्ितोमया''सा०द९१४ खंखारे इ. तखानियसावसतं - 

भानत, प थात्वम् ! "इूबमाकन्तं नावर्तन्ते” दूति इतिः 

“"अज्खनाभ्या तिय {नस्त्नायस् सा प्रकोसतिता | तर्स्ततीये 
त्वावत्त गर्भथय्या प्रतिष्ठिता" ““अङ्खावत्तनिभाचापि उप- 

खपरि रुूस्विताः। गक्तालनिभाच्चापि वतः प्र 

क्ञोन्तिःताः” इति खश्ुसोकञे रेषहान्तव सिं नि अआवन्तोकार 

१९ म।डोसच्निवेशभेदे च ! 



श्राव 

श्रावकं द०्अवर्रणव खाये कन् । \ मेधाधिपभेदे ^रजनि- 

कर विम्ब्ुम्बिता सं काम्ब् द्षिड्म्बकेन ` काद् °| तदोयास्तो- 

यदेष्वद्य एष् करावत्तेकषादिष "कुमा ०जातं वभे भूषनविदिते 

सषकराकत्तंकानास्'' मेषद्रू^ | आवसं इव. कायति 

कै-क | २अवत्ताकारे अवन्त चब्टोक्ते अश्चरोमचिङ्कभेदे 

आवत्तेयति अआ-टत-खिच् ख ल् । रनः एनराघडकेति ° 

श्रावत्तैकी सखो अवततं इव कायति प्कायते के-क-गौ ° 

छेष । कोणे (भगववह्यी) प्रि लताभेदे साठ 

` विषाथाकारा रक्तपु्मभै रङ्काकारा पोतकोलकयुक्ता 

चन्डा रञ्जनकारिणी “कषायाश शीतयय्यं कारिणो पिस 

नाशिनो" वैय० २भद्रदन्तिकायां च राजनि० । 

श्रावत्तेन न° आ+टत-आधारे ल्यट् । ग्य ख पञ्चिमदि- 

गवस्थितच्छायायाः १ पृव्बदिम्गमनसमये मध्याङ्ककाले 

“वत्त ना् पूर्नां हो ऽपराहणस्तु ततःपरम् '› खटति: । 

“वत्तं नसमोपे धा उद्धि्राद्वरुपक्रभेत्" खटति: आ+ 

एत -खिच-भावे च्य, ट् (अच्ोटान)२ अलोडने गुणने च 

धातूनां ४१.१े(गलान) । अवस यति संसारचक्रम् आ+ 
इत-स््-कत्तरि ल्यु । ५ विष्णौ "खावत्तं नो नित्त" 

विष्ण्, सह ° ६ जम्ब दोणो पदो पेदे च । च्यावनं तेऽनवा 

ल्यट् ङगेप॒ । दर्व्याम् स्त्री श्राधारे ल्यट् डप् । 

(चि) धावद्भव्यद्राव्ाधारे धमूषायाम् स्त्री करणे 
ल्यट् । €वेष्टने प्राचीरादौ ` ०। 

श्रावर्तनोय वि* चा+इत-रि च्-अनोयर । इद्रावोये 

धात्वादौ रअलोद्ध दग्धादौ गुणि २अहइ्ादौ च । पुनः 

घनः पादे पदादो च ।““खिङ्किपदमावन्तं नयम् ̀ सा ०वौ ° 

श्रावत्तमणि इ° अआदत्ताकारोतथिः | राजावक्तमणौ । 

आआवत्तिक ति०यावरतः प्रयोजःरख ठक् । आवत्ताकारधूम- 
साधने धूपादो “आविः न्गुलभिूपराभोदिभन्दिरे" 
काशो | 

आ्रवन्तित लि० अ+टत-णि क्त | १वावत्तने इग्धादौ 
द्रावित रषात्वादौ, श्यु ते ४ अभ्यस्ते च | आवत्तौ 

जञातोऽख तार ० इतच् । ‹ जातावर्ते जलादौ । 

श्रावत्तिंन् वि*अआ+टत-पि + । १ पुनःघुनशत्तन भोके“खा- 

जह्धभुवनाङ्ञोक्षाः एनरा न्न नोजनाः'” गोता “काकान्त- 
रावत्तिं शुभाशुभानि" 7 ›० | िच्-खिनि | आवरं के 

द्रावक ३द्ग्धादेरावरं के स्तियाछभयतो छप् । 
श्रावर्तिनो स्तो चवर्तः षण्टङ्गाकारबेटनमश्यस्याः इनि 

ङीप् । अजण्टङ्गोडदे राजनि° । 

{८२८ श्राव 

श्राव(ब)हित ति° आ+ -उद्यमे खिच्- क्ती आवहे हि 

सायांक्तवा | उत्पादिते उन्खिते।. 

श्राव(लि)खली स्तो आ+वल-इ्न् वा प् । १चेणौ सजाती- 
यससद्येन लत पङ्खनै''टच्वावलिः धनावलिरिति} “केवा 

न सन्तिभुवि तामरसावतंसा इंसावलोबलयिनो जलसन्नि- 

वेशाः? उद्भटः! ““इिजावलोबालनिशाकरां शुभिः? 

माषः.। “व्यलोकयद्धम्मककोरकावलोः? नेष 

र्परम्परायाञ्ज 1 { च। 

श्ावलित आ+वल-चलने क्त। ईषञ्चलिते सम्यक्चलिते 

च्रावशौर इ° अवशथोरदेशेभवः तख राजा वा अञ् । १अव- 

शोरदेथभवे जने रतनु च ।“अवशोरां च योधां अ हिच्छलं 

च योधयन्” भा० व० २५३} स च देशः वत्लमूभेः 

पूर्व दिग्बर्तौ “पूर्व्वा दिशं विनिव्लित्य वत्सभूमिं 

तथागमत्"" इत्यनन्तर ल्लोके पूर्वे दिशमित्यभिधानात् ; 

श्रावश्यक न आवष्टं भावः मनोज्ञा वज् । श्वश्च भाते 
नैयवये “र्य आवश्यके” पा० आवश्य भवः बा० रवुज् 
२नियते लि ° “रतेष्वावग्यकस्सौ ” भाषा °” रे च्यवग्य- 

कव्ये नियमात् कत्तव्ये “उल्यायाबश्यकं लत्वा 

छतशौचः स्नातः मुः } कालम्रतीदाराह्त्यन 

४निरवकाथे च ^“जेहेतात्र विरेगेज्य।५न्धलावग्यका दिषेः” 

° “आवश्चकात् निरवकाथात्* मल ०त ° रघ ° । 

श्रव्यपुलकं नन वश्यः अव्यः यल: तद्ध भावः मगोन्ना° 

वञ् । उलख वश्यत्वाभवि । 

श्रावस्षति स्त्रो वसत्यत्र च्रे वसतिः रालिः सम्यक्वसतिः 
एटा स° | निय वसतेः सम्यकत्वञ्चावश्यग्टहवासयो- 

्यत्व' तद्धाद्धराले वंश्य भवतीति तख्छ तथात्वम् । 

आ्रावसथ ए° आवसत्यतर आ+वस-अयच् । !वसतिख्थाने, 
२ दिच्राभस्याने रेखाभमे 8 व्रतभेदेच। तत्र वासस्थाने 

“दूरादावसथानूल' दूरात् पादावसेचनम् मलः 

विश्रामस्थाने । “खासनाव सरथौ शय्यामतुब्रज्धास- 

पाखनाम्" सलु; विच्रामस्थाने “स किलाखरममन्यमा- 

चिवो निवसन्नावसथे घराद्वद्हिः” रघुः । याभे “बद्- 

सर्व्वत अवसथान् मापयाद्यक्रे? खा०्ड० । ५अआआया- 

च्छन्दोरचिते कोपभेदे । [ ग्ट्स्ये । 

श्रावसथिक तिर आवसथे ष्टे वसति ठण् स्यां ङोप् । 

भ्रावसथ्य ए अवस्थाय अगर । १ग्टहसम्बन्विनि लोकिः 
केऽग्नौ ““चआयसथ्य दिला: प्रा्दौपषमग्निः मह्ाप्रमम् ” 

भाष्य २१अ० । “सावसव्यस्तथाधाने” इक 
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अन्नाधातकर्षाङ्ग रवद्धो च । ““चआावसथ्यादवनोयौ 

 दच्िणाग्नि्लयेव च । अन्वाह्वा्यौगाहेपल्य इत्येते पञ्च 

वद्धयः दयक यत्नाङ्गषङ्िप चका न्तरगते २वद्धिभेदे च । 

स॒ च ग्टद्याग्निः आवसथ शब्द्] थैग्ट्सम्बन्धाञ्च तख 

ग्टद्यत्वम् । {सोमान्तवासिनि स्त्रियां डोप । 

श्रावसान वि अवसानमभिजनोऽख त्न ° अञ् | साम- 

प्रावसानिक लि° अवसाने तत्काले भवः ठञ् । आखव- 

सानकाले (गेषङ्गाले) भवे स्तियां ङगेप् । 

श्रावसित न ० आ~+अव+-सो-क्त | ! पकधान्ये, मट् नानन्तर 
मपनोतदृे राधोठति र्धान्ये च । रेनिरछौते ४अव- 

धारिते ५समाप्र च लि°। 

श्रावस्धिक विण ऋस्यायां भवः ठञ् । 

“आावस्थिकं क्रमञ्चापि मत्वा काथ निदहण्म्'” सुशु° । 

श्राव प° आवहति आभिखुख्ये न गच्छ ति आ+ - च् । 

सप्रस्लन्वापन्नवायोः प्रयमे न्धे १मूवायौ ।“भभूवायुरावद 

ङ्ह प्रवहस्तदर्धम्” .सि°शि० । अनिलशब्ट् १६४ 
षे विदधति ““आवद्धः प्रवहश्चैव विवद्शच समोरणः । 
परावः सं वहश्च दह महाबलः । तथा परिवद्धः 

ओ्रीमान्” हरिवं ° २२३६ अ०। चखावहति प्रापयति अ+ 

बह-अच् | रप्रापके ति ° “ले ावहहा भक्तं रलक्तणा म्" 
रषु: । फल धः कुञ्मस्त यमय मलावहम्'' सनु: । 

“सखत्ष्जेत् साहसिकान् सर्पभूतभयावद्ान्'" मुः । 

श्रावहमान. त° आ~+उह-शानच | क्रमागते) 

अवाप एन्का+वप-खआआघारे वा घञ !अलवाले तन्न 1 

जलसेकेन इत्तान् आवपन्तोति तख तथात्वम् रधान्यादे 

पात्रभेदे, (थल्ा) मावे घञ् । समन्तात् वपने । “शस्यावापे 

” भार ० 8 धान्यादिस्यापने ५ शल. चिन्तने ईैपर- 

कालकन्ःवस्याभवे 

शाष्चिन्तने, “तन्त्रावापविदा योनेमण्डलान्यधिषठिता” 

भाषः | अग्रघानहोभे च । रूकाक्तेपे, “च्ावापो 

हापाभ्याम्"” सा० द° । आच्पोत्चेपाभ्यामित्यधैः 

आ+वप-कम््ंखि घञ् | २आआवपनोये म्र्तपणीये 

“पञ्चच्छन्दा खआवाप चावैवः पवमान" इति तार्य °ना० 

अवाप; आवनोयः आवापञ्च स्ोमटद्ये सास्र अचेष 

ति भा० १ ण०्वलये च? | ईषट्दश्यतेऽत्र खाधारे घञ् । 

१ १निन्त्रोन्नवभूमौ तत्न हि श्खादिक न सम्यक् वषु 

शक्यते इति तखास्तथात्वम् । 

श्रावापक ए०आ+वप-कमनेखि घञ् खंन्नायां कन् । १प्रकोट- 

भरे वलयादौ । क्तेरि खख र् । रखावपनकत्तं रि ति ०। 
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आ्रावापन नरऋा+कप-षिच्-करणे ल्यु ट्। (तत) ! लयन 
भावे ल्युट् । रकेयादेः सम्यग् खर्डने च । 

श्रावापिकं न° चअावापाय साधुठक् | आवापे साधौ । 
श्रावारि न°खमन्तात् त्रियते आच्छाद्यते आ+ह-बा० इण । 

१समन्ताद्ाच्छाद्ये हटृस्याने शब्ट्वि° | २सम्यगजल- 

युक्तं . वि ° । 

श्रावाल न° अवाल्यते जलमनेन च्या+पल सञ्चरणे णिच् 

करे अच् | !आलवाले दक्तादेरधोभागे सदादिनिस्विते 

जलाधारे सेदमेदे । खआा+वन-भाषे घञ् । रसच्चारे । 

्रावास इ आ+वस-आाधारे घज, | $वासस्याने र्टहादौ 

“आवासो खवह्िणान्” रघुः । आवासमेवोपशमाय 

शोघ्म्'" भाग्च्ा०११६ अ० | भावे घञ् | रसम्यग्बासं 

श्रावाहहन न° चआ+हृ-णिच् ल्यट् । ` शाच्निध्याय देवा- 

नामाज्ञाने ।“चकारावा्नं तत्न भागां सर्वदेवतभू""षुरा० 

“प्रतिमास्थानेषुष्नौ नावाइनविसच्जं ने" ति ० त° घुरा०। 

आवाहन सलौ आवादयतेऽनया अ+वह-णिच्-करणे ल्यट् 
देवाद्धानाय “हस्ताम्यामञ्चलि बङ्खाऽनामिका 

मूलपवणयोः । अज्ु्टौ निक्तिपेद्यत् सदर सावदनी रूटता'” 

तन्तोक्तलक्षणे सद्राभेदे । 

श्रातिक स° अविना तज्ञोग्ा निश्छितं ठक् | १ कम्बले | 

“वच्च तान्तवं रक्त शाणच्तौमाविकानि च" मतुः चवे- 

सष २ सम्बन्धिनि लि “्याधिक' सन्धिनीच्चोरं विव- 

त्यायाञ्च गोः पयः” । ““बस्ोवन्नालुपूर््येण याणक्तौमा- 

विकानि च” मुः । कौ येयाविकयोद्नेः कुत पानामरि- 

की भचुः । 

आविकसोतिक न° तरमेव सौतं कमर अविकल ण 

निभ्पितम् टक् । मेषलोमनिम्पिते । “ैग्ठस्ताविक- 

सौलिकम्” मनुः । 

आविक न°चाधिकानां भावः रो ° यक् । खाविकसम्बज्धितवे 

श्राविग्न ए० अा+-विज-कन्त रि क्त | उद्विग्ने (पाणिद्मामला) 

क्ते घ° । 
श्राविज्ञान्य न° चविन्नानभेव चाण खाये ष्यञ् । विन्नान- 

हीने “तदाविन्नान्यमिष शवौषि' अत०ब्रा° “यावि 

च्तान्य' विन्नानविद्धोनमिवं'" भा० | [विदू पा० । 

च्राषिदूव्य न> अविदूर भावः ष्यञ् । सन्रिकषे' । “भे - 
श्राविद् लि अा-व्यध-क्र | १ताडते श्विद्वं शशिदविते 

४ लप्र च “नश्यतोषयेथाऽऽविद्गः भनुः | [पाठायाम् । 

श्राविद्धुकगे न्ती च्माविद्वौ कर्थारिव पत्रमस्याः गौ ङोष । 

खगेष् । 
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श्राविधं इ आविष्यतेऽनेन खा+व्यघ- षये क | काादि- 

बेधगसाधने (भमर) (वरप्रिन) रूच्याकाराय अस्ते | 

श्राविभौव इ आपिस्+मू-प्रज । परकाये सांख्यमतसिन्गे 

उत्पचिख्यानोयेऽभिव्यक्तिखद्पे रभावधर्ममेदे तथा हि 

मेयायिकादयः श्रियानिरोधवृडिव्यपदे शा यैक्रियाव्यवस्वा- 

भेदात् काय्य ख कारणात् भिन्नतया कारणाडुत्पत्तिरिष्य- 

कोचः तदेन्धतसनव्य सां तन्कौऽ दूषयित्वा सताभेव 

काययै्ामावि्भावः इति स्थिराकरणेन काव्यं कार्यो 

रभिन्नस्व' समधितम् यथा खानि ` क्रियानिरोधवद्धि- 

व्यपरेाधैक्रियाव्यवस्याभेदाच नंकान्विकं भेद" शाधयिठ 

अष्न्ि एकस्सिन्नपि त्ति येषाविभावतिरोभावाभ्याभेतेषा 

भविरोधात् यथा हि बरू्ेखाङ्गानि कूर्म परोरे निविशमानानि- 

विरोभवन्ति निःशरन्ति चाविरभेउन्तिन व॒ कूमेतस्छदङ्गा 

ग्त्यदयन्ते प््वसन्ते वा एवमेकसखा च्छदः खवथेख वा- 
अटशकढादयोषिेषा निःसरन्त श्ाविरभेवन्त उत्पद्यन्त 

इत्यच्यन्ते न एुनरसताशत्पाद्ः सतां वा निरोधः ।यथाड 

अगवान छदे पायनः “नासतोषिद्यते भावो नाभावो विद्यते 

दति? | यथा करूमः खाव्रयवेभ्यः सङ्धोचिविकाथिभ्योन 

भिन्नः एवं बटखकृटादयोऽपि इर खवा दिभ्योन भिन्नाः । 

शशदचेत् तन्तुष, थष्ूति व्यपदेयो ययेह वने तिलका इय 

पपच्धः । न चा्थक्रियाभेदोऽपि भेदमापादयति खकखापि 

नानाचेक्रियादशंनात् यैक एव यङ्किद्हकः प्रा 

अकः पचकसेति । नाप्ययेक्रियव्यवस्वा वस्तुभेदे हेतः 

तेषामेव खभस््व्यस्तानामधक्रियाव्यवस्थाद्येनात् यथा 

रेकं विष्यो व्वदर्थनल्णःमयेक्रियां कुर्व्वन्ति ग त॒ 

चिविक्ाबनं, भिलितास्तु शिविकां वदन्ति णवं तन्तवः 

प्रत्ने प्राषर्यमकृव्वांणा अपि मिलिताः आवि- 

शं तषटभावाः प्राषरिष्यन्ति। खादेत् | ऋछाविरभावः 

पटख्य कारणव्यापारात् प्राक् सन्नसन् वा अखंसेत् प्राण 
नद्यं खत उत्पादनम् । खथ खन्, छतं तदि कार्व्यापारेण, 

गह्हिखति काय.कारणव्यापारप्रयोजनं पश्यामः । अवि- 

कवे चाविभोदान्तरकरखने 5 नस्या प्रसङ्कः । तस्ञादाविभू- 

गपटभावास्तन्तवः कियन्त दूति रिक्तं वचः। अधासदुत्पदयत 

इ्यल्नापि भते केयमसदुत्पल्तिः खतो असतो वा, सत चेत् शतं 
तदि कारेः, षती वेत्ता अष्यत्यत्यन्तरमित्यनवस्था । 

अयोत्म्तिः पटान्नार्यान्रम् अपितु पटणएवासौ तथापि 
ऋबडुक्तं भवति पटदूति ताबदुक्रं भवत्यत्पद्यतद्ति । ततश्च 

षञ्दत्य कर उत्पद्यतद्वि न वाच्यं पौनर्यात् विनश्डतोत्य 
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पि न वाच्यं उत्पक्तिविनाशयोयुगपदेकल विरोधाद् 

तख्मादियं पटोत्मस्तिः खकारशसमवायो वा खसस्षासम- 

वायोवा उभयथापि नोत्मद्यते खथ च तद््थानि कारणानि 

व्यापार्ेन्ते व" पटादेराविरभावेऽपि कारणापेरेलुपपन्नम् । 

नच पटद्पेण कारणानां सम्बन्वः, तद्रपस्याक्रिय- 

त्वात् क्रियासम्बन्धित्वाञ्ध कारकाणाम् अन्यथा कारणत्वा- 

भावात्] तच्मात् सत्काय्यैमिति युन्कलम्? सा०कौ ° । 

प्रपद्चुस्तु अभिव्यक्तिथन्द् २०० ष्रषादौ द्यः । बाद्य- 

मेयविषखतापादकः कञ्चनान्तरो धमः सत्व' तखोद्रे कः 

रजस्तमसी ऋभिभूयाधिभाविः" सान्द्० | देवादीनां 

मष्याद्याकार पहणद्छपे श्ऋवतारे च } “तदा मे मनघा- 

ध्यातो दयासि्खुजेनाहं नः । भक्तानामलकम्पाै यचा- 
विभावमिच्छति सैमि०भा० । 

श्राविभूत लि° आविस-मू-कर्परि क्तं ।! प्रकटिते अभिव्यक्त 
“शआविभू'ता महाघोरा योगिनीकोटिभिः स" योगि ° त° 

खाभिर्भतप्रथमश्कृलाः कन्द्लो खा दकच्छम्” भेषदरू ° 

“आविभूतपटभावाः'” सा०्को० । 

श्राविल लि° चाविलति उदिति विल्-शतौ क । , 
१कलषे आय विल भेदने जिलप्रखतिकत्वात् वेग्य बमध्य~ 

इतिरायख ° “समलच्छत विश्दावि(वि)लाम्”› “तचखाबि~ 

(वि)लाम्भः परिशुद्िदेतोः” । ““ननन्द्रानन्दजलावि(बि) 

लाक्ाः,*रषुः “यया लदौैश्चरितेरनावि(वि)लैः' कभा । 

श्राविष्करण न०्खादिस+ङ-भावे च्छ् द् घत्वम् । ! प्रकाशने 

च्छया गुणेष दोषाविषकरणम् 'सिण्कौ ०करणखे छ ट | 

२ प्रकाशसाधने स्त्रियां डोप | घञ् आ विषकारोऽष्यभयन् 

ए व्यापिषकारातिशयश्चाभिधेयवत् प्रतीयते" सा ०द्० । 

श्राविष्कन्तं ति° आविर्+स-टन् । प्रकाशक च्छया रप् । 
श्राविष्क््त लि° आविष्+ल-कमेखि क्ते। प्रकाथिते । 

“कतापचागोऽपि परौरना विषूढतविक्रयः'" साघः“बास्या- 
दनाविषरवलाच्छनेन'' कुमा० “खाविषूकतश्चदन्वता"रषुः 

श्राविषठ लि° अ+विष-क्त | १भूतादिसस्त, २अवेशयुक्त, 

शनिविर शव्यप्ने च| 

आविस् अव्य आ+अव-र्षन् । प्रकाथे । लभ्स्ियगेऽख 
भतित्वम् । एतेन सड भूषाठः प्रकाश्ये यथा आावि- 

भावः, ठज्धातुः प्रकाश्करेऽ्थे यथा अर्कारः | 

“खरादिषाढात् अव्ययत्वम् “'तेषानाविरभूत् ब्रह्मा षरि- 

न्हानरुखचियाम्"” बुमा० देवानां कायं सिद्धथेमावि- 

मैवति खा यदा? देषीमा०। “आचाय क विजयि मानम 



अड 

धमाविरासोत्" “सरसन्नतमरख्डितमाविष्ङरते 

मूलस्” साण्ट्० | 
 श्राविस्तराम् अव्य आविस्+तरप् आख 

प्रका “्ाविस्तरां वा अग्निः कम्मणा^श०जा०। तसप् 
चाच खा विस्तमाम् । अव्यन्तप्रकाये । 

श्नावौ स्तनो अवोख खाय अण् ङोप् | रजखलायां १नाय्यां 

९ गभेवत्ा च । “गभेश्छन्दनसावीनां प्रणाशः श्यावपार्ड ता'" 

ख° । 

आबोत लि° ज+व्ये -क्त । १समन्ातखृते उत्चिष्य र्ते 
च । भावे क्त | रेसम्यक् द्युतौ ४उत्क्तिष्य धारणे च न०। 

श्रावोतिन् ए° आगोतमनेन इशा° इनि । “खह्ते दक्छिणे 

पाणावपवोलयुच्यते बधः । सव्ये प्राचीन आवोती निवीतौ 

करठेलम्विते” मनुत सव्यपाणिं ब षल्य टच्िणस्कन्धो - 
परिधेतयन्नद्ले प्राचोनादोतिनि [नाद्योक्तौ जनके । 

श्रावुकं ० अवति रक्षति अव-वा० छण् संज्ञायां कतु । 

आवो रचे षठ० आखा समन्तात् विशेषेण र्यते लिप्यते 

चछया+वि+ईर-षञ् कम्ब घा०।(अआदोर) इति ख्याते फल्- 

गुनि “आवीर न्रे रुचिरः ग्टह्यतां परमेश्वर" ! पुरा ° 

श्राषत् स्तो अआ+टत-सम्य किप् । १अआवत्तने रभ्वामये 

घनःएनश्चाल ने"“्व्येखातमन्वावर्ते द् चणामन्वाटतम्" 

अथ० १०,१,३७, ४घुनः ुनरेकजातीयक्रियाकरणे । 

आधारे किए । ५ परिपाद्याम् अनुक्रम ६दतिकत्तंव्यताप्र- 

कारे | “अनय वाढता काये" पिर्डनिर्थापण' बृपैः"मतः। 

“ऋाटते सोमपीतये” ऋ० २,४२,९, ऽसंस्कारे च । “ख 

“मन्िक्ञातु कार्ये स्तीणामादटट्येषतः। संस्कारार्थं 

शरोर यथाकालं यथाक्रमम्” मदः! रतृष्णीभ्धावे 

व | “आटे पथ्य म्नि कत्वोदङं नयन्ति” आ श०ग्ट० | 

“च्ादतैव द.योमेवेत्यधेः”” दत्तिः । कतरि विप । 

९ आवसैमाने लि ° 1 

आहत वि° चा+ह-क्त | ! कतावरषे अप्रकाशीकते यच्छा 

दिते “अन्नानेनाटतं ज्ञानं तेन द्यन्ति जन्तवः" गोता 

रतज्चानाटतच्तेलविषयम् आखाते ठ एुनर्भागक्तेतोऽपि 
दोष रण्वति” निता० “नाद्यख्ाइयकन्यायामाटतो नाम 

जायते 'मनूक्त श्सकोखं ख भेदे सती सविया जाति- 

त्वात् छप् | 

श्राटति स्तो अा+ट-क्तित् | चअाषरशव्दाये । 
आदत्त विश्चा+त-क्त | {ुनःयुनरभ्यस्ते २आवत्त्यंसाने च 

श्पराषस्चे 9प्रतिनिदत्ते चच्माटत्तानां युखकुलात् विप्राणां 

अतिशय 

{ ८२३१ } 
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५ 
श्रत 

पूजकोभवेत्?” लुः । “"कसिद्धोरः प्रल्यगा्मानभेच्षद्ः 
द त्तच्रमृतत्वभिच्छन् ̀  कटोप° “आाढत्त' व्याषटत्तं चः 

ओरोत्ादिकमिन्द्रियजातं विषयाद्यख''भा ०। ८ 

आटत्ति सती आत क्तिन् । एनः एनरभ्यासे ९मूयणक- 
जातोयक्रियाकरणे “आसतिः सव्वं शास्त्राणां बोधादपि 

गरोयसो "उद्गटः ।“उदयाइत्तिपयेन नारद्ः"रघुः। “एक~ 

द्रव्यो कम्भटन्लौ सछन्पन्त्रय चनम् "कात्या ० १ ,७,६। “आड | 

त्तिरसछदपदेथात् "चा ०० रशेप्रन्याटत्तौ ४ ̂ “युनरागतौ 

“चखनाडत्तिः शब्दात्" शा ° ० “तल् प्राप्रविवेकलाना- ` 

त्तिः" शां ०ख* | “वत काले तनाटल्तिमादतति' चैव 

योगिनः” गोता । “शु्बौः कामापद' इन्त कतभा- 

उत्तिशाहसम्” किरा । ““तपोवनाहृत्तिपथ' गता- 

, म्यास्” रषु; । 
श्राटत्तिदोपकं न° चान्या दाषकम् । दीपकाष्टत्ति- 

ष्पे अथां लङ्खारभेरे तज्ञ्तणं ६०० उश्गम् । 
श्राटष्टि सती आ+टष- क्तिन् । सम्यग्वभेखे “भूयद्च शत 

वार्भिक्यामनादष्टावनम्ध्रसि"' देवीमा ० । 

श्रावेग ए" आ+विज-घञ । उत्कशण्डाजनके -त्वरान्विते च 
मानसे वेगे । वेगश्च क्रियाजन्यः युखविेषः भानसेगखोत् 

कण्टादिसाधनल्वे ऋवेगत्वम् । “सावेगमया्ग् लिरस 

णौ" किरा० | रव्यभिचारिभावमेदे । व्यभिचारिणस्तु 

साण्द० दिवा यथा निवेहावेगदैन्यश्रममदनडता 

चौ पमौ्धौ विबोधः" इयाद्यः । बल् खावेगः सम्भुमसलल 

वषेजे पोड्ड्ताङ्गता । उत्पाल्ूे स्तव्धताङ्कः धूमा- 

द्याकुचताग्निजे । राजविद्रवजादेस्तु शस्तनागादियो 

जनम् । गजादेः श्लम्म्कम्मादिः पांचद्याङ्लता 

निलात् | इटाङषौः शएचोऽनिष्टाजस्न याञचान्ये य यायथस्”* । 

श्रावेगौ स्तरो आवेगोऽस्बलयाः अथं आद्यच् मौरा०ङष । 
इदारकर्ते । 

श्रावेदक लि° खा+षिद-रिचि-ख ल् । .१ विन्ञापके ““ङव्या- 
उारव्यपेतेन मार्गे्याधर्षित परः | अवेद्यति चेद्रान्ने व्यव- 

हारपद्ं हि तदिति" ल्य क्त व्यवहारोल्यापके वादिनि च 
श्रावेदन न° आ+विद-षिच्-च्छ ट्] १चिन्नापने व्यवहा- 

श्योखापने ( नालिशकरा ) ““रान्ने कुर्यात् मूष्बमातेद- 

नः यः" इूतिनारद; । आवेद्यते अनेन करपे च्ड् ट् । 
व्याबद्ारोल्यापके ` र्भाषापल्े ( आरजीो ) तन्ञ्त- 

खादि ख्टतौ दिवः -यथा. “प्र्यधिनोऽयतोेख्य' 

यथाऽऽ े दितमधिना ¡1 खमामासतदद्गाहनांमजाव्याद्- 



श्रावे १८२२ 1 

चिद्किस्" या०ख्ट० । “निवेश्य कालं वञ्च सासं पर्त 

तिथिं तथा । वेलां प्रदेयं विषयं ॒स्थान जात्याङती 

बयः । साध्य प्रमाणं द्रव्यञ्च रुख्यां नाम 'तधाल्मनः | 

राज्ञां च क्रमशोनाम निवासं साध्यनाम च। क्रमात् 

पिदा नामानि पौड़ामाहत्तंदायकौ | चमालिङ्गानि 

चान्यानि पकं रंक की त्त येत्” कात्या ० । ““चर्थवत्- 

क्रमसंयुक्ता परिपूरमनाकुलम् । साध्यवद्ाचकपद्ं प्रता 

्यादुबन्नि च | प्रसिङसविरूइञ्च निचितं साधनक्तमस् । ` 
# # #+अ € € 

संिप्रं निखिलाथेञ्च देशकालाविरोधि च | ` वषत्त्, 

मासपन्तार्वेलादेशप्रदेषवत् । 
4 

कात्याकारवयोयुतस् । साध्यप्रमायसं ख्यावद्ात्मप्र्यथिनाम 

स्यानावसयसाध्याख्या- 

च | परात्मपून्वजानेकराजनामभिरङ्भितम् । च्मालिङ्गा- 

त्मपोङ़ावत् कथिताहन्तैदायकम् | यद्ाबेदयते रान्न 

वद्धापिव्यभिधोयते"' नार ० अल् वियेषः वीरभि ° ' देशव 

तथा स्थानं सन्निवेशस्तप्रैव च | जातिः संज्ञा निवासञ्च 

प्रमाणं चे्नाम च । पिढपतामहञ्च व पूर्व्वराजातकोत्तै- 

नम् । स्यःःरेष विवादेष दशैतानि निवेशयेत्” कात्या° 

सं ख्याविशेषनिटूे “असनं शयनं यानं तार कांख- 

मयोमयम् । धान्यने्ममय यध दिषद्ञ्च॒चतष्पद्म् । 
मणिशक्ताप्रबालानि होरकं खष्यकाञ्चनम् । यदि द्रव्यषमूः 

ख्यात् संख्या काव्ये तदएतु | यसत् देये च यद्द्रव्यं 

बेन मानेन मोयते। तेन तशखि'स्तदटा संख्वा कल्॑व्या 
व्यवह्ारिभिः” हारो “देशकालविद्धीनच्च द्रव्यसंख्या 

विवज्जिवः | क्रियासानविद्ोनच्च पच्लोनादेय . इष्यते” 
कात्या | क्रिया प्रमाणं, सानं साध्यपरिभाखम् । 

भाषादोषाच्च नारदोक्ता यथा । “अन्वा्मयेहोन्च 
प्रमाणागमवच्छितम् । लेख्यहोनाधिकं भ्रट' भाषादोषा 

उदाहृता; इति विभज्य तेषां लक्तणान्याह स एव | 
“अर्ये साधारणेऽपयेकतोऽसम्बन्धोऽया नियुक्तकः । लेखयेत् 
यन्तु भाषाधेमन्याथं तं विबुधाः | बह्महायमिति डषात् 

करोधादापि वदत्त, यः। साध्यञ्च मोचयेत् पञ्चादथेहोनन्तु 

नै विदः । गणिते लिखिते भेये तथा त्तेनग्द्ा. 

दिष् । यन्न संख्या न निर्दिंदटा खा प्रमाणविवच्निःता | 

विद्यया प्राप्रमर्थायं ल क्रतं क्रमागतम् | न त्येवं 

लिख्यते यत्र सा भाषा सखाद्नागमा | समा मासस्तथा 

प्लस्तिथि्वारस्तयेष च | यत्रौतानि न लिख्यन्ते लेख्य 
छौनांतु तां षिदुः"' लेखयित्वा तु तां भाषामनि- 

दि तथोचचरे। निर्दिथेत् साक्षिणः पूव्वमधिकां तां 

श्राव 

विनिदिशेत् । यत्र खात्. यथापूब्धै' निर्दि" व्व 

वादिना । सख्धिग्धमेव लेख्येन श्वष्टां भाषां तुतां 

विडः?" | भाषादोषान्तरमादह" कात्या° । अप्रसिद्धः नि- 

राबाध' निरथं निःप्रयोजनम् । असाध्यं वा विर्वा 
पत्ताभास' विवञ्लबेत्” | तत्र अप्रसिद्धम् ठद्ध० “न 

कैर्न चत् कतो यस्तु सोऽप्रसिड़ उद्ाद्तः'"] यथा हलसस्त 

छ चेत्रसपद्तस्?'वोरमि° “मदीयं शशविषाणं ब्ट्ोत्वा 

न प्रयच्छति''सिता०“खल्यापराधः खल्पार्यो निरथेक दूति 

ख्टतः' इड ० ““ययाहमनेन सस्ितमोच्ित इति" खटति. 

चन्द्रिका | “कां बाधाविद्ोनस्तु विन्नेयोनिधप्रयो- 

जनः ददङ०। “यथाऽयं दवदत्तोमदीयग्हसन्निधौ 

इुखरमधीते इत्यादि” मिता० निरथंकनषग्रयोजनौ 

अन्यथाऽपि द° "लच्तितौ यथा “कुसीदाद्यौः पदे 

चहनोव्यहारोनिरं थकः । वाक्पारुष्यादिभिदधव विज्ञ 

योनिषप्रयोजनः'" । “कुसौदष्टणदान' तत्प्रम्टतिभिच्च- 

तदशभिरथेविषयव्यवद्ारैः इनो निरधैकः, पारुष्यादिभि- 

ह्हिसात्मकंच दभि हीनोनिषप्रयोजनः'' वीरभि०। असा- 
ध्य विर्खावाह टह ०। “ममानेन प्रदातव्यः शशश्टङ्गरत" 

धनुः । असम्भाव्यमसाध्यं त" पक्माड्ध मनीषिणः । 

यच्धिन्नावेदिते प्रे प्राडविवेकेऽथ राजनि रे 

राष्रे विरोधः खादिरः सोऽभिधीयते" अन्येऽपि 

पत्ताभासाः ख्टतिचन्दरिकायाशक्ता यथा “भिन्न 

प्रकीर्खायौ निरथकः । तीत- 

कालोवा हिःपत्चोनादेव दृष्यते । यथाख्यानानिजेशेन 

नैव प्ताथैकल्मा | गम्यते तेन पत्तः स भिन्नक्रम उदा- 

इतः” । व्यल्स्ता तरसच्धिवेो भिच्क्रम इत्यः । व्युत्- 

क्रमार्थ व्यवह्हितान्वयेनाथेबोधक्रः | प्रकीरखायौऽस- 

इलिताथेः । “मूलमथं परित्यज्य तद् ोयत्र लिख्यते | 

निरथेकः स वे पत्तो भूतसाधनवच्जिःतः । भूतकालमति- 

क्रान्तः दृष्य' यत्र हि लिख्यते । अतीतकालः पत्ताऽसौ 

प्रमाणे सत्यविर्तः । यख्िन् परते द्विधा साध्यं भिन्नकाल- 

विमधैणम् | विष्डष्यने क्रियाभेदात् दिष्टः सः इह -चोच्यते' "। 

अन्ये च भाषाया टोषाखरवरौगोक्ताः ।“अन्याच्रनिवेयेन 

अन्यथागमनेन च | आकुल" तु भवे्ञे ख्य क्रि या चैवा- 

कुला भवेत् । साधनं स्साध्येन निर्दि यतर लेखयेत् । 

उज्गिक्र मविदहीनत्वात् सोऽपि प्नोन सिद्धाति। विर 
ब्चापिरुह् हावपयदौ निवेशितौ । किन् यन दश्यते 

त' प्चं॑दररतस्यजेत् । परापरविशद्ानि य; पदानि 

~ 

क्रमोष्य तृक्रसाथः 
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निबेशपरेत् । विरूइपदसंकोरखां भाषा तख न सिध्यति" 

अनेकपदसंकोखंख दुष्यत्व च युगपत्ततृसाधनायोग्यस्यले 

ए4 | क्रमेण त॒ तत्सषाधनयोम्यत्वे तदपि स्राद्यमेष""बड़ प्रतिज्ञ 

यत् कां व्यवह्वारेष निक्तम् । कासं तदपि र्टहरोयाद्राजा 

तत्त्वब्भत्सवेति' "काया ° उक्तो: भाषापलच्च संखतदेयभा- 

षान्यतरेख ययाबोधं लेख्यम् मूखांणामपि वादिपरतिवादि 

ताद्थनात् अतरव अध्यापनेऽपि तवात्वं विष्ण धण्डक्तम् । 

“संतः प्रारतेाक्यैयः धिष्यमदुद््पतः । देशभाषाद्युपा- 

यख बोधयेत् सगुरु: ख्टतः'" इति । येन सर्षामवबोधस्तथा 

लेख्यम् व्यण्त° रघ ० । तञ्च यावद्ुत्तर पार्ड लेखं त्वा 

शोधनोयस् ययोकर पल्वे पक्त" स्वभावो क्त' प्राङविवेकोऽभि- 

लेखयेत् । पार्ड लेखेन फलके ततः पत्रे निवेशयेत्?” 

दृह ° । ^पाण्ड लेखेन फलके भूमौ वा प्रथम" चिखेत् । 
ऊनाधिक त॒ संशोध्य पञ्चात् पत्रे निवेशयेत् । 

ओोषयेत् पूब्वेादन्तु यावन्नो तरद् यनम् । अवटव्यखो त्रेण 

नित्त शोधन' भवेत्” नार° । 

च्रावेदनौीय नि० आ+विद-यिच्-अनोयर् । १तिन्नापनीये 
यं प्रति ज्ञानाय आवेदन क्रियते तख्धिन्, यख `पदा- 

अद्यातेदनं क्रियते तख्िंञ् । व्यवहारे अवेद्य श्ण- 

दानादौ च। 
श्रावेदित निर आ+विद्+िच् कम्र क्त । २ विन्नापिते 

यं प्रति विज्ञापनं छतं तद्धन, यख पदाय वेदनं छतं 

तदि" । व्यवहारे आवेदनकाले ३निवेदिते पदा च । 

लिखित साक्िणो वापि पूब्बेमावेदित' न चेत्” 

नारदः “यथावेदितमयिना" याण्ख्टतिः। 

श्रावेदिन् लि °आखा+विद्-िच्-खिनि । ! विन्नापके । व्यञ्हार 

र्वादिनि च ।““अनिष्टाजेदिन' खप्न दा'"रामा० च्ियां 

डीप् | आ~+-विद्-िनि | र्चान्नातरि लिरच्तिवां ङोप् 

श्बेद्य वि°खा+विद्-णिच्-यत् | १विन्नाषये रअबेद्नोयाये 

खा+विद्-खिच - ल्यप् । रचिन्नाप्येल्े' अव्य ° । 
च्रावेध्य लि० चआा+विध-ख्यत् । अबेधादहं शक्तादिमणौ । 

श्रविश एरशआरा+विश-वञ। १अहङ्कारभेदे, २सुरन्भ, २अभि- 

निवेशे, ४अआासद्घ, ५अलुप्रवेे, यथा मूतावेशः | 

६हभये, भूताद्यावेधरोगे च । “तख खयावेश- 

विवच्जि ताय" रघुः “तपनं प्रियविच्छेटे सखरावेशोऽ- 

न्यचेदितम्'” सा०्द्° । “अवेयमोहौ कोधच्च गन्वारो- 

छतराद्योः"” भा० आ० पण १अ० “वन्चाना- 

भिन्द्रियायानां शोकावेशद्वातुलः"' भा.व० ११अ० 
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श्रावेशन न° अआ+विए-आधार च्द्ट् । १श्लियालायास् 

तत्र हि भनोऽभिनिवेभे नैव काव्य करणात्तखास्तयात्वम् 

र्भूताबेशादिरोगे ३दर्यनद् परिधौ च ।" मन.ततेपस्वपद्मारो 

सहाद्यावेशनादिजः' सा०्द्° | “जोखीद्यानान्यरख्यानि 

कारुकावेशनानि च'" मलः आवेशशब्दा्य ४कोपादौच 

आधारे ल्युट् । ५य््हेच) आ+पिश-खिच्+च्य्ट् । 

हैप्रवे्सम्परादने व्यापारे 

श्वेशिक. लि० आवेये ग््े भवः आगतो वा टज वत । 

१अतिथौ २असाधारणे २बन्वादौ च । [र्वेरके बेड़ा) ` 

श्रावेशित लि° आ+विश-खिच्-क्त | निवेशिते, “न मय्या- 

वैथितधियां कमः कामाय कल्यते" भाग० । “मय्यावेशित 

देतसः'? गोता । 

श्रावेष्टक ए० आवेदयति र्ठ ल् । अवरणकारके प्राचीरादौ 

श्रावेष्टन न° आ+बे्ट-भावे ल्युट् । १्ावरये करणे ल्य ट् । 
अवरंणसाधने रप्राचौरादौ । जबेड़ा)दति रेपदाये च 

श्राविरिक तिर अन्दे भवः ठक् । वषभ चाद्ादौ “आान्द्कि 

पिदश च चान्द्रः भाखं विनिर्दिशेत्" ख्टतिः “तधा 

ल्पाल्यो महीतव्योरा्वाद्राज्नान्दिकिः करः'” मतुः षटलि ~ 

अदब्दिकं चर्थम"भवुः शसं करान्ेऽपि कतेव्यमावि दक प्रथमं 

दिजेः'' लघ्वा ०। “एकाहः षनराब्दिक" रूटतिः । [मादौ 

श्राव्य वि०अवेर्मेषख विकारः ष्यञ् । मेषसम्बन्धिनि इग्धलो- 

श्रायाध इ०आ+व्यघ-षञ् उपष्टृटत्वात्न अप् । सस्यक्पोड़ने 

श्राव्याधिन् लि° आ~+व्यध-खिनि । सस्यक्पौ डके । स्तियां 

डीप् | साच रचोरसेनायाम् “नचीकिाः एरुषव्याघ्राः 

परिमोभधिण आव्याधिन्यस्तस्करा अर णेष्वाजायेर त्” 

शत ० जा “आव्याधिन्यः चोरसेनाः' भा० । 

श्रात्रञ्चन न° ईषत् ब्र्नं ददनम् प्रास | १ ईषच्छेदने, 
“आ व्रञ्ननादनस्छ तयोऽलुप्रजायन्ते ” शत०व्रा० । आधारे 

लद ट् । रदेयटच्रदेथे लि° आला हि यो युषः 

सं स्क सेव्य. सस्या आ्रचनब्टनच्यते “ अतस्मित्या- 

ब्रचने जुहोति "काल्या ०६.१,२ ०। आदच्ब्प्रते यूपोऽखा- 

दात्र नः स्थाणौ देद्नप्रेशः” टत्तिः “अाव्र्चनमभिज्- 

्ोति' शतण्ना° । 

आ त्रस्क ए° अ+वर्च--षञ कत्वम् । भषच्छेदने । आत्मनो- 

ऽनाब्स्ाय'' ते क्ण ति; 1 (वृञ् । निरसंञ्जदेशे । 

श्रात्रीडक ० अत्रीडस् निलेज्जख विषये देशः जन्या ° 

आ्आश्र षण्यश्-भोजने घञ् । भोजने । प्रातराशः, \यसाशः, 

कमणि उपपदे कत्तंरि अणे उपपरद्स ° । तत्तदस्तुभच्तके 
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यथा ताश; अचखयाशथः भांसांशः पलापः इविष्याशः। 

श्राशंसा स्तो आयस | अप्राप्रय १प्राप्रच्छायाम्, 
श्द्टार्थशंसने च । “निदधे विजयाशंसां चापे शीताञ्च 

लच्छे'" रघुः “आशंसायां भूतञ्च" '* आशंसावचने” 

“ तिङ" पा०। च्य॒ट् आशसनमष्यत् न° रटा्ाशंसन 

माशीः" रथ | [ भूते । भावे क्त रेखाधंसायाम् न०। 

श्आशंसित लि° अओा+थन्स-क्त। १कथिते २द्च्छाविषयवी- 

्राश्ंस्ित वि° आ+शस-ढच. | भाविुमेच्छावति । स्यां 

ङोप् । 

श्राशंसिन् लि अ+थन्स-खिनि। 

्रशंसु लि खा+-थन्स-उ । स्च्छाकारके भाविशभाशसा- 

बति “लच्छीः योगमा थं; कुलटेव कुट हलात्?” भङः 

श्राश्रक लि° अच्राति अथ-सखल् | १भचके रभोगयुक्ते । 

पिच-खल् । रभोगसम्पाद्के । “तमेवं बाद्धणा- 

विषिदिषन्ति-तपसाऽनाशकेन'" तिः । 

आआश्क्त प्रिर सम्यक् शक्तः प्रास | सम्यकशक्तियुक्त 

श्राशङ्नौीय लि आ+कि-अनोयर् | शङ्क्या विष- 

यीकाय्ये' रअनिष्टतया चिन्तनोये च । 

श्राश्रङ्भा स्तो आ+शकि-ञ्च) १भये नासे अनिष्टतया 

२ चिन्तने ^सहदुताशङ्मनो चक्षाथे" भाषः । “रत्या च 

साङ्कमदुप्रयातः""कुमा ° ।““गुदपरिकत्तं नभाशङ्खा पार. - 

रोगखहणीदोष शोषाणाम्” छख ° सम्यकथङ्कायां सन्द हे 

इत्याशङ्कायामाह इति भूरिशः जगदो यः गद्ाधरञ्च प्रायुङ्क | 

श्राश्रद्धित ति आ+यकि-क्तरिक्त | भते कर्मण्णि क्त 

छशंसौ आशंसा 

च्यनिष्टतया २चिन्तिते श्सन्द्ग्धे च। भावेक्त। ३भये 

४सन्देहे \५अनिष्टतया चिन्तने च न° । 

शआ्राञ्नडधिन् लि अा+शकि-खिनि । आशङ्कायुक्ते ^रबोरभि- 

भवाशद्धि चुच्ुभे दिषतां मनः” रषुः । चअशुभाशद्धि इद- 

यभू" रामा° कुञ्ञा नोचतयब यान्ति शनकैरात्मे चणा- 

अद्धिनः'? र्ना | च्तियां डप् 1 

आग्नय लि आ+थकि-कर्मणि रत् । ! सन्दे ह विषयोकाय्य" 
२अनिष्टतया चिन्तये ल्यप् । ररुंदिद्धो त्यथ 9अनिषटतया 

न्नालेव्यर्ये द अव्य अव्याणदत्तिसाध्यक्षसद्धेताव- 

व्याश्निमाशङ्गयाह” दीधितिः । 

श्राञ्जन ढ° अशथनण स्वाथे अच् । \ अशनटतते दिद्धपकोषः 

खथ-खिच चट्, । रेभोजयितरि लि°। अशनिः अथनि- 

जोवौ साये पश्चा ° अण् । श्वज् जोविनि लि ° आयनः आ- 

नौ बकु तद्ध लुक् अथमय दयेव । अथनिरेव प्रत्ता 

१ ८३४ 1 

[कत्त रि च्तियां ङीष् । 
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अण । 9वजं शख्वाथिकप्र्ययस्य,. प्ररतिलिङ्गत्वात् घ सती ०। 
श्राश्य एणन्या-शो-अच् | १अभिप्राये, र्आाधारे, १विभवे 

४ पमसचच्े वेद्यकोक्ते ५ स्थानभेदे च ¦ आ फलविपाकात् 

चिच्चमूमौ शेते इति कत्त रि अच् कमेजन्ये ६ वासनाद्पे 

संस्कारे, “क शजनदाकम विपाकाशयैरप्रराण्छ्टः एरुषर्विभेष 

ईरः" पात० खर धमाधम रूपे प्ट च | अधारे चच । 

ऋशयवति € चित्ते! “अहमात्रायुड्ाकेश । सव्व - 

भूताशयस्थितः""गोता०। भावे अच् । ९ ०शयने ११यस्याने 

च “यो वक्ता नेदगाशयः' किरा ० “सपहोठकामादरिणाश~ 

येन"? नेष० विषभोऽपि विगाद्यते नयः कततीथैः पयसा- 

भिवाशयः” किरा० “ग्टह्ोत्वौ वानि संयाति वादुर्मन्वा- 

निवाथयात्” वैद्यकोक्ताः देहान्न आशयासतु सप्त 

यथा इ” चुद्ते “तवच; सप्र, कलाः सप्त, आशयाः 

शप्र" इति विभज्य आशयास्तु वाताशयः पित्ताशयः 

श्यः रक्गाश्यः आमाशयः पकाशयः मूलाशयः, 

स्त्रीणां गर्भाशयोऽटम'' इति | एषां स्थानानि भावप्र° । 

“उरोरक्ताशयस्तसखाद्धःञ्चं ्राथयः टतः । आमः- 

शयस्तु तदधः ` तञ्धिङ्क चरकोऽवदत्” नाभिसना- 

न्तर जन्तोराह्छरामाशय' बधाः! आमाशयादधः 

पकाशयादू्' त॒ या कला ¦ सहयोनाभिका सैव 

कथितः पावकाशयः। ज्खंमग्नराणयो नाभेमेष्य- 

भागे व्यवस्थितः | तखखोपरि विलं न्नेय' तदधः पवना- 

शयः । पक्राश्यस्तु तदधः सएव च सलाश्यः | तदधः 

कथिता वचिः सा हि भूल्राश्यो सतः । एरुषेभ्योऽधिका- 

चान्ये नारोणामाशथयास्त्रयः । एको गभा शय: प्रोक्तः पित्त- 

पक्वाशयान्तरे । स्तनौ प्रसिद्धौ तावेव बुधैःसखन्धाचयो 

ख्टतौ'" । १ कोषागारे १ २३बोडमतसिद्धे अआआलयविज्नान 

पर विन्नानसन्ताने १४अच्रये १५किंपचाने पशुधार- 
णाथैगत्तं रूपे १६ खातमेदे च । “अयञ्च पार्थो वोभव्द- 

वरिषोज्याविकभेरे । आस्ते परमसन्तप्नो नुनं सिंह श्वा 

शये" भा०व० ३५अ०। 

श्राश्याश्च ए० अशयमाचरयमस्नाति अशथ उपण्ण ) 

बद्धौ च्ोरख-मी तख खाच्रयकाषादेभच्चकल्य न तथात्वम् 

श्राशर ए° आण्ट्याति अ+ण-अच । {१ अग्नो, २ रासे च | 

श्राश्रव न आशोर्भावः ष्वा० वा खश् । शीघ्रत्वे परे 

दूमनिच ्ाशिभा पुण त्व श्यादयत्वन् न° तल् खआशता स्त 

तत्राय । 

श्राग्रस् ति°ा+-एनूस-किप् । ! आखनकत्ेरि । भाने किप् 



राशा { ८१५ 1 श्राणा । 

-आाधंपमे “नमसा च्छयनानलवाचसा जातबेदोयदो- 

दम्” क ०9,५,११, “तधाशसा ल्वद्सतुतया''भा ०। 
श्राश्रसन ० आ धनूस-वा कप् । १ कथने र्शाधं- 

शायाञ्च | “तस्या अाहनन' श्या भेजिरा सनम्" अथ ० 

१२, ५,९९., “ किप ऽखासन जनिष्यते शतर्मा° । 

श्ाश्रसत लि आ+यनुस-त् | स्तुते | “यवि षल्य सोनपा 

आनाशश्या इष ससि" ऋण १२,६.१ । 

चछ्राश्ना स्तो समन्तात् श्रते आा-+अथ-अच् | दिषि 

“अगस्याचचरितामाथाननापाद्यजयोययौ? रषु “कर 

भकण्कष्धारमाथाः'' भाषः । ̀  गच्छस्व चिलरधतनया 

म ेयलमन्तर्हिरपि सैव सव्याशानिबन्धनमासोत्"'काद्०। 

दिक. च नैयायिकादिभते संख्यापरमितिष्टयकत्वसं योगि~ 

भागाश्रयेद्रव्यमेदः देथिक्षपरत्वापरत्वयोररमवायिकारण- 

योगाचरयतयाः वत्दिद्धिः वद्या एकत्वे $पि उपाधि- 

भेदात् प्राच्यादिव्यषहारः तथा च यत्ुर्षस्छ उद्य 

` गिरिशन्त या दिक्षा तद्ध प्राचो, उद्यगिरिव्यष- 

हिता परती तत्इरीयभेदसन्निहिता दिएदोचौ “वेः 

बद्धौ वर्षाणां मेररत्तरतः स्थितः” इत्य, ती खसखासथा- 

लस् । तद्यषडिता दिक् वाचो | पयश्च दिक् शश्र 

एतेति रवनायः “दिककालागीशरान्नातिरिच्यते द्रति 

पदाथैखर्डने तयोक्तो: सां०कौ ® सते यदुपा धिना पूष्वौ- 

परलयव्यशारस्तडपाषेरेव दिक् प्दवाच्यतल् न तद्ाश्रयत्व- 

जातिरिक्तदिककलखनम् तथा च गगनातकत्वभेष दिभः 

“दिक्कालावाकाधादिभ्यः" सां्ण अआाकाथोपा- 

तिध्यानेव दिशकाडयोना धौलरलमिति व्यवस्वायिशम् । । 
शशक्योपायाथैविषयायाम् तोव्राकाङ्गायाम् रय 

प्रपनपरा्नीच्छायां उष्णायां च । “खाथा बलवती 

राजन् ! शल्लोजेष्यति पाण्डवान्" “तामाशां दये 

जला" भा० चख्छप० । “खाथा हि प्रमं इःख' 

मैराश्च' परमं खम् । यथा शंख कान्तां चख 

चष्वापर पिङ्गला" एरा० “नो बभूमेन्दुभतोनि राचम्” 

< राषधोरयमप्राप्रा तानाथाञ्च इरदिषाम्" रषः आधा 

आन्व॒ब्रह्मर्पेणोपासनं तौ विदितं यथा "खरा. 

हाव भूयोऽच्लीति तच्छ भगवान् मवीलिति"' प्रश्नं खाया 

वाव शरादभूयखाभेदधो$ सरोमन्धानधोते कष्पीणि कुरते 

पुत्राश्च पुसो चत द्भव शोकमषश्चच्छत आधाहपा- 

सेति | स य्या बह्मा पय॑स सवयः कामाः ¦ 

` सङ्धष्यन्यमोधाः हाष्यायिषोे भवन्ति यावदाशाया 

र्वा०्भागय ९१. 

गतं त्राद्ध यथा क्रालधारो भवति य चां बहो 
पाके" छाज्ड० व्याख्यात च भा० | यथा “खाधाःवाव 

खराङ्कयदौ । अपराप्रवस्वाकाङ्का आपा दष्णा काल 
दति याभाङ्कः प्यायः | साच खरात् भूयसो । कथम् ? 
शाथया न्तःकरणस्ययाः सरति सनव्यस् । आधा 

पिषयद््पं खरन्रसौ खरो भवति शाथे आ याभिवर्बितः 

खारभूतः अरज गादोकन्ानधोतेऽधोत्य च तदथं जाद्म- 

देभ्यो विधौ शुतया कणि इरते ततृफलाधैव । 

एतच प्ख कमीफलमू्तानिष्डतेऽभिवाष्डति आ पयैव 
ततृ साधनाज्यशुतिषन् दमश्च शोकमारोद्एव अरन् शोक 

संखशतेतभिरिच्छन्रधश्च लोकमोयेद्धः भरन् सराकाधा- 

दिनामपय्यन्त' जगश्चक्रभूतं प्रतिप्राणि, खत आधायाः 
अरादपि भूयस्मिव्यत च्यापा्पाखल। यस्तां 

मद्धो पाशे ष्णु तख फलम् खाया षदोपादितयाखो- 

पाक शपे काभाः उकड्यन्ति षश्चिं गच्छन्यमोषा- 

ाद्याथिषः प्राथनाः सव्वं भवन्ति यत् पाथित श्व 

` तद्व्ड भवतीष्यषैः'। षदे दमादायैव अशाकामटष्णादे- 

भेदः वदभिप्रायेैव^“खाधा नाम नदी भनोरयजला टणष्णा- 

तरङ्गाकृला'”› सदयादौ आधथादौमं भेदेन वख नम् । 

श्रभ्रा(ड)ढ, एण अाषाद्+-एट° । आषादृ यन्द दि्पकोषः 

श्राश्ाढा(डा) सतषट ° आषादागशनले "भागे च फाल्गुने चेय 

शाधा(डेदे शाके तथा । प्ठयोर्भावमासख द्ितीयां 

परिवच्छायेत्" भख ० त° ए० । श्राधादः प्रयोजनम 

अण । बरद्मचारिधार्यं पालापे दण्ड । आाधाठानच्तर- 

युका पौषीनाभो अणीप् । आधाठी चान्दरापाठपौण- 

माष्यास्स्त्लीसा यत्र सासे अण् । चान्द्रा थाडे एर । 

श्राग्रादामन् न° श्राणा दानेवडपभि० स०.। ाधाद्प 

अन्धनसाधने दामनि आधाद्पणष्टद्कले । 

श्रशापाल ए° श्राधां दिशं पालयति पा-रिच्-अण् 

उपरण्ड०। दिक्पाल इनदरादौ ते च "“इनद्रोयङ्किः, 

पिढपति्नँकतोबरूणोमर्त् । बुनिरद्णः पतयः 

पूववादीनां दिधां कमात्” इत्यमरोक्ता अष्टौ उ 

धोदिभोच बह्मानन्तौ चेति दथ। २अश्ेप्ीयपशशक् 

राजक्रुमारभेदे च । तेषां खद्धपादिकखक्त शत०्ना०। 

आ दित्यानेषैनं गसयति देवा आधापाला एतं देवेभ्यो - 

शचं नेधाय प्रोक्तं रशतेति पतं पै तखय्रा राजषता 

आधापालाशतभ्य एवैन परिददातीह रन्तिरिह रसता- 

मिहह श्तिरिह लष्टतिः सारेति शंब्धरमाहतीरुहोति 



श्रि 

घोडश मवतीरेता वा अश्च गन्धनं ताभिरेवैनं वक्तीति 

तादः प्र्क्ोषन्बनमागच्छति षोड नवतीरेता बा- 

अश्वख भन्वन ताभिरेषेनं बधुति तादश्चः प्रक्तोबन्धनं 
जहाति | राद्ध वा अश्मेधः रादएते व्यायच्छन्त 

येऽच्च' र्चन्ति तेषां य उढचं गच्छन्ति रा्येवते रादु 

यन्ति अथ ये नोढचं गच्छन्ति राद्ान्ते व्यर्बा्छदयन्ते तस्मा- 

ङ्ाद्वियोऽश्वमेधेन यजेत परा का एष सिच्यते योऽबलोऽख- 

मेधेन यजते यद्यमिल्नो अश्च विन्देत यन्नोऽख विच्छिद्येत 

पापोयान् तख्माच्छतं कवचिनो रन्ति यत्नख संता अ- 

व्यव्छेदाय न पापीयान् मवत्यधान्यभानीय प्रोचुः, सैव 

तत्र प्रायबित्िः"यत ° जा० । अधिकमश्वमेधणब्दे दश्यम् - 

आशायुर न एरभेदे यु, प्रथस्तयुमा, ल सम्भवस्तादभे नगरे । 

आ्राएरसम्भव न° आथा. वन्प्रवति सम्+धू अच् । 
यगगल.भेदे। । 

आशाबन्ध इ आथां दिशं बघ्नाति अच | १मकटजाले,- 

बन्धे-षञ् ३त० । शेढष्णाबन्धे त° । रद्शां ब्व च । 

४समाश्वासे। खशा बन्धद्व | ५ खाथारख्पे वन्वे | “खा- 

शाबन्धः कुठमसदथं प्रायो हुङ्गनानाम्” भेषटदू० । 

आरआशावदह लि° वह-खच् ६ैत० । !आथाधायक्े आशासं- 

पादके। २पतिभेदे “वखायावद्ो निखद्वबसमौकः सारि- 

जेजय'' भाग्या १८दअ० ददिवः एत्रभेदे च ए० “दिवः 
एलो इज्गाठ च्ुरात्मा विभावः । सविता ख ऋची- 

कोऽ्वीः भादराथाव्हो रविः” भाग्ख्ा० १अ० | 

आशास्य लि* चा+शास-ण्यत् । अधोःषाध्ये, चाश 

खनोये ““खापाखमन्यत् एन रङ्गमेष'" रघुः । ““खना- 

अ शखजयोययौ' रः । 

श्राशित वि*याञ्राति आा+अश-क्त। १सम्यगभुक्े, अत्रादौ 
भावे क्त | र्सम्यगभच्चणे न० | चआाशितमसण्यय आध० 

अच् । रशखशनेन हप्र लि “नातिप्रगे नातिघायं न 

सायं प्रावराथितः”” महः। 

आशितङ्गवीन लि आआथिता अनेन हप्रागावो यत्र खञ् 

नि छम् । यल स्ये बासादिभच्चयेन गावश्यप्निमाप्रास्ता- 

दशे प्रचुरघाभे स्के “तवाधितङ्गपीनानि"” भट्टिः । 

श्राशितम्भव लि आाचितोऽशनेन हप्तो भवत्यनेन आधित+भू- 

करणे खच् छम् उ०स०। १यदख भोजनेन प्राणिनस्तप्रा- 

भवन्ति २ तादणेऽच्नादौ । भावे खच । श्यशनेन ठप्रभवने 
न° 1 “कलेयेष्वारितन्धवम्'› भङ्किः । [ ङीष् । 

श्राशिदि लि° आ+अश-टच् | ठ्या भके हेष०। च्ियां 
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श्राश्चिन् लि° अध-भोजने धिनि। भक्षक कथानवासो 
भांसाथौखपराशी मखान्तठत् ' षटकस्तोत्रम् । “नायन्तित- 

स्िवेदोऽपि व्वा शी सर्ेविक्रयो'' ' भोजनाथन्तु ते शंसन् 

वान्ताशोत्य च्यते बधः" “आगारदाद्ो गरदः कुण्डाशी 

सोमधिक्रयौ ̀  “विषसाथौ वेन्नित्य' नित्य' बाऽच्धतोजनः” 
षति च मह; ““दिषोपषासो त॒ निशानिषाथो" हाखा० 

“एषं लत्वा हविष्या शो जपेनज्ञकमनन्यधो:"' तन््म् । 

आ्राशिन ति आशिनू्+खा्ं खण वेदेनि म दिलोपः। 

भक्तके “नसोयुवभ्योनम आाथिनेभ्यः'* ° १,६७,१३ । 
आमन् ए०्खाथोभावः ष्वा ° इमनिच् डित् | भोप्रते । 
श्राशिर् लि° चओाश्रौयते पच्यते च्ा+-खो-किष् नि° । 

पच्यमाने च्षोरादौ “एकरा अथिर याचन्ते" ऋ ० ८,२, 

१०। “चाधिरं क्ौरादिकं शरपणद्रव्यम्"” भा” | 

“ता ओआधिरं एरोडायमिन्दरियम्" क०८,२,१० | “इन्द्रा 
य भाव शिरं दुद्धं वच्िणे मध" ऋ०८,५८.६। 

्आशिर नि० आआभोरेव खां अण् । ऋपथोये च्ीरादौ । 
“अथ यद्धेदुभवति साथिरभेदतत् क्रोखाति" यतण जा० 

२,३११ । अ+अथ-व्याप्रौ भोजने वा रच् | अग्नौ 

श्ग्य' ४रा चसे च षुण सिर्कौ० | अग्निराचसयोः 

समै भ्चकल्वात्, खयै च दीपा सब्ब व्यापित्वात्तथालम् । 

आशिषिकं लि आशिषा चरति ठक् ^इस्ठकतानात्” 
पाण्द्त्रे प्रतिपादोक्खव इसो यणात् न कः किन्तु 

दक एव } अखाभोव्वौदेन चारिणि आअशोरभिरते । 

श्राशिषट लि० अा+थास- क्त | शताशीर्व्वाहे । 

आशिष्ठ लि °अतिशयेन आशु इष्न् डित् । अत्यन्त चीप । 
श्रा खलो आ+-थास् किप् आख्यं कत्वात् अतर्त्वम् । 

श््ा्थाविषकरणे । “यां वै काश्च यन्न कत्व आआशि- 
षमाथासते यजमानखौव सा” शत० बा० १,१,१,२६ । 
“खाशोनेमच्तिया वस्तुनिदेयोवाऽपि तन्ृखे" साण्द० । ` 

""जगच्छररयस्य निराशिषः सतः"'कुभा ० ““अमोषा; प्रति- | 

 ग्टङणन्तावर्षाहपदमाभिषः” रधुः । रप्राथेनायाञ्च तख 

कामाः सद्धध्यन््मोषाहाख्यायिषो भवन्ति" छा०ड० । 

“छा धिषः प्राथनाः"भा ० “दो क्रमायुमेन््यानाभाथिषद्व 

कमेणाम्"" मतुः । अग शोच वातृषल्याद्यतर मान्ये न कनिष्ठ 

खाभिधीयते । ईष्टावधारकं वाक्यमाथोः सा परिकी- 

तिता इयेवं लक्षणा प्रार्थना वाक्.च्यन कनिष्यत्यपलच 

णम् । “तख जयाः श््टजे एरस्तात् शप्रभिभिखतान् 

तपूव माह" कुमा० सप्रभिद्तथिवाधव्वीदवख नात् 



श्रा 

श्राप्रो खलो चों तेऽनया चाष्ट, निष् ० । “1 सप 
दंद्वायाम् । आशथोविषः | “"विषमाशोभिरनारतं वमन्तः 

भाषः | “आाशीभिव कलाभिन्दोः" राजेश्वरः “आधौ 

उरगदङ्गायाम्” वैद्य" । ““खाथौ तालुगता द्ग वया 

भैषि न जोषति 'खथिष् ए° । रअागीर्व्वादे दि्धप- 

+“ कोषः शदद्धिनाभेषधौ च । स्यां डगेप् । 

श्राशीयस ति अतिशयेनाशुः श्यद्ठ डिहत् | अत्यन्तशोघे 

ाशीत्ते ति" आ~+श्री-कत ेदे नि| आध्राय पको इग्धादौ 

मध्यत आथोत्तंः'' चिन्को० ता खुतिः 

श्राभरौवैत वि अआशीरसूयस्य सठप् गेटे मखवः। आआशो- 

व्वादथुक्त “सवनान्याशीव्यन्ति” कात्या० ९,९,८ लोके 
ठ अआधोमौनिव्येव स्ियां ङोप् | 

 श्राग्नोवीद ° आथिषो वादः वचनम् | शूष्टाधाविषकरण- 

भङ्गल्य' दी वरछौन्तमा शीवादाभिधानवत्'' भतुः 

सजानन्त्यतलं वीयैमाथवौद्परायणाः'' भा० चआखा०प० 

स्य | आशोर्वचनादयोऽप्यल । “आाभोषचनसंयु्तां 
नित्य" यखात् प्रज्ञववंते'" खा०द्, | 

श््नोविष ए. श्यां विषम । ! सपे" तद्धेदाश्ाह्िब्द 

५८१ एषे उक्ताः । “गरुमदाशौविषभोभदशमेः” रधुः 

शदर्बीकरसपेभेदे च रह्िशन्टे छच्ते उदा०८अधी विषैः 

लब्णसपभौमसेनभद् पयत् । सब्दौवेवाङ्गदेयेषु न॒ भमार 

च शल्.” भा०य०१२अ० | “तेधिकं भुञ्जते - यस्तु 
भणिनागम्य भारत ¦ । दश्खाशोविषेणापि न तद्य क्रमते 

विषम् भाण्व० ८४० | “द्रम् सतः सन्धयीलाम् 

शत्यधरादिपालिनः । आशीविषाजिय क्रद्धान् पतीन् 

परिचराभ्यहम् भा०ष०२ १२ ° | 

श्रा लि” अश-व्याप्रौ चण् |. १भोषे “यदाशुभिः पतति 

योजना रः ऋ ०२, १६,९,गुखवयचनलात् सिय! वा ङोप् । 
वर्षा भवे रधान्धमेदे एु° (आज) । तद्य षटिदिषसमष्ये 

पश्यमानतयाऽऽशुपाकात् अश्वम् तदुलुणलच्चणानि भाव- 

म°। “वाभिकाः कारिडताः शुकतात्रीयञिरपाकिणः । 

`, .शषणत्रोंहः पाटल इक्षु टाक द्यपि । एालीरखजद 

शख श्याद्यात्रीहयः क्टताः । लष्णत्रीहिः चख विन्नयो 

य; शब्णदुषतख्ड. लः (कोद्रव) | पाटलः पाटलाषम 

बशो ब्रीहहिरच्यते (राङ्किधान्य) बकुटाण्डालतिर््रोष्िः 
इकषटाण्ड इहोच्यते । शालोषटखः कष्ण शुकः ष्णात रुडल 

च्यते ¦ लान्नाषय इख यख न्नयोजतशखस्तु सः । 

नोहः अथिताः पाके मधुरा वीर्यतो हिभाः। असानि 

{ ८१९७} भ्राश 

प्यन्दिनोजदवचेसाः षटदिषैः समाः" “ष्णी हिक र- 
शतषां तस्ादखयुणाः परे" १ पटले ब्रीहौ न, | 

$क्रियाविेषणत्वे न° । परदुद्यातः कयमपि भवान् 

गन्तुमाशु व्यवदेत्” शान्ति नेय प्रणयिभिरतोवकं 
भागोशूयजाशु मेष द्र तम्“श जोवसन्नं व शदरतवमाशु गच्छति 

सान्वयः "कला न्यव नयन्त्याशु समस्तानि च शूद्रताम्" मतुः 

श्राप्रगकारिन् लि° आशु ओषु" करोति ल-{णनि स्तिया 
ङोप् । १शोघकरे“आश्ुकारी तथाशुतवाह्ाषत्यम्ध्रसि त॑ल- 

धत्'' सश्ठतोक्तो शेद्रवभेदे च | किप् | अाशुकदष्यत्र लि । 

श्राश्क्रियास्त्री खश यथा तथा क्रिया | शीघ्रकरये«ष्टा- 
सब्यायुवेदतन्ते षु एतदेवाधिकमभिमतमा पुक्रियेति" इच ०। 

श्राष्ररुग इ० आपुनगम-ड । १वायो, शय्य च | एतयोः 

शौषगाभितात् तथात्वम् । “वायुर चिपिष्ठा देवतेति'"खुतौ 

त्षिप्रगाभित्वोक्ो : शोष गतितवप्रसिङ्गलाञ्च वायोक्षथालम् 

शर्य खा शगत्वमदुपदं वच्छते श्वाणे“पपावनास्ा दितूर्वं - 
माशगः'”“राव्रणखापि राभास्तोभिच्वा ृदयमाशुगः"रषुः 

४थोधुगासिनि लि० विनीतैस्तु तरजेन्नित्यमा"शगोर्लल्ण्ण- 
न्वतैः" मचः | “दिधां गजन्त श्र ताख्य" (ेरावतम्) 

खेताऽजनयत्रा्ुगस्"भा०खा०प० ददेश, | जवनानाशुगां- ` 

शौव करां शपानयत्” भा०खणप्र०२६१अ० ““योभ- 

. भागा रथे युक्ताल्तरिष्यन्तद्वाशुगाः"' भा०व०प० १६१यअ०। 
च्ापुगत्व' च चऋल्यकालमध्ये गन्तव्यदेशगमनातु भति 

कालाल्यत्वञ्च चपेचिकं ततश्च “थोघोऽल्पभागे गभाग~ 
सन्टे”' स्यादौ नोलर्ता० यद्धाणां शीघ्रमन्दलवम पे्षिक- 

सिति बोध्यम् तथा च खखलकक्षायां यद्वाणां वस्धगतित्वे - 

$पि कशाथामलतवषटक्वाभ्यां गन्तव्ये था ल्यत्वाधिकत्वभे- 

दात् गतिभेदः पषाण कक्ताभानः च सहकत्ताशन्द् 

वतते । तथा च खलयकश्चास्यप्रहसखय हतका 
श्यपष्ापरे्या शोघ्रगत्वम् तञ्च खाभाषिकम् | 

अल प्रसङ्गात् यषां शोषुभन्द्गतित्वे कारणसुच्यते 

नथा हि सर्वेषां यहाणां शाशिचक्रस्यखखकचाश्च 

दख्धप्राम्गतित्वंऽपि खस्कत्ताथाभत्पत्वट इ च्वभ्याम् 

अल्याधिकक्षालाभ्यामेष खखकन्तास्यराशिचक्रस्थस्थयान~ 

भोगः इत्यतो यद कत्ता कष्यी स भीघुगः यख च| 
शृतो स भन्दग इलयुच्यते एतदभिप्रावेशैव खडहाणां राशि- 

भोगे कालभेदो द्वितः यधा “रविर्मास' निशा- 

नाथः सूपाद्दिवश्दयम् । पत्त्रं भूभिषएलो बुधोऽ्टा- 

दश वाकरम् | वषमेक सराचा्ं शवदटार्विंशं दिनं ष्युः । 



श्राश्र् 

अनिः साष्खंदयं वरः राजः साैसमां तया" श्चो° 

र्यस्य रपि चन्द्रबधशुक्रापे्या भन्द्गतित्यम् तथापि 

कञजयुरुराङ् ण्य प्या भ) षुगतित्वात् अाश्गत्म् | 

कलायां दग्योयोगेन च सहाथां एनःपोघ्रगत्य' "कष्य ~ 

यक्षा पाः शीघ्रा षयुः । सहाणां धोपरमेनद्रधोत्र- 

फलादिकम्" सि ०शि° दर्भितं विस्लरभयान्नोक्तं तत एवा- 

व्यम् । किञ्च शर््वपहापे्या राथिचक्रख शोषुगति- 

शवात् प्रतिदिन" खगश्चदसारेण श्ण प्राग्गतित्वेऽपि 

राथिचक्रद्य प्रथ्वायुना पश्चात् नोयमानतया तद्ाख्ढर- 

व्यादेः पथाह्ृतित्वभ्वमात् तदहुद्पीघगत्यभार)ष्यते । 

सहाण्णां रापिचक्रभोगायं सखकशाद्ठ या प्राग्गति- 

स्या अलकाशसाध्यत्ये धोघत्वभिति बोध्यम् । रषं 

पङाणां खाभाविक्यां सकचा गतौ स्थितायामपि प्रव 

इानिकेन पशग स्यनाणख रािषक्रखय प्रतिदिनं एचिषो- 

आमण्यात् तद्गतेख सव्वं यषापे्याऽविथीषुत्वात् तत्र च 

वं श्वम्यभाण राथिवक्रस्य गतै तत्स्यशथहगतित्वा रोषेण 

भौकगतौ वत्ख्यवस्तुगतिल्ारोपवत् षाणां रागि 

चक्रदच्छधीषुगतिल' षएराणादादक्गम् यधा “योज- 

भानां शष दे द्वै प्ते हे च योजने | एकेन 

शिनिषाद्धन कमभाव ! नणोऽस्तु ते| गवतिथौजलनानाञ् 

दश्खास्णिच सप्रति: | याषदुषटिकमालेण तावञ्चलति 

भाष्छारः" शादय । “यदा चेन्द्रा; शय्यः 

प्रषशटि पञ्जदथभिर्धटिकाभि्याम्यां सपाद्कोटिषठयं 

योशनाना साङ्गहाद्थलशाणि दाधिक्षानि चोपयाति" 

भागण ५०२०० ("साधिकानि पच्चविंयतिचषका- 

शिक्ानि" श्रीधरः | तेन पञ्चदथभिषेटिकाभियेदि 

२६०७५०० ° योजनानि तदा ६० दण्छालके दिने का- 

भीति चतर्भिरोखितानि तानि "प्रदह राथिचक्रगतिमानं 

तदारोषाद् ग्धादोगा तथागतित्वभिति बोध्यम् । एतदपि 

इराण्ानचित' षस्तुतोराथिचकरष्य प्रत्यद्ं प्रष्योभ्भणात् 

राथिचक्रपरिधिभागनेव अशोरानि गन्यव्ययोजनमानभेतषु 

गोल पद् वच्छते । तथः च अद्टकालेन गन्तवब्यस्यान- 
गाभिलमाश्गत्वमिति लिङ्गम् । 

शाशगाभिन् श्री शु गच्छति गत-खिनि। } ज्रीषुगाभिनि 

च्छरियां कोपर. । रेच्य इ० “श्रादुगाभो तभोन्न् 

रताश्च कोक्य ते" शान्वण्प० एय् सय्यस्तवः । 

च्राशङ्गलिण्यादु गच्छति षेद नि° शच श्ल | शौ्गाभिनि 

'"जिषदाकेतः प्रपतापुक; शिग्ुको यथा" अथ०६ १२.६३ । 

६ ८३२८ } श्राच्च 

श्राशतोष ए° आश पोष" तोषो यदध | !शिषे खल्यक्ाला 
चेनेनैव तद द्टलात् तथात्वम् । २शोघरतोधिणिं ति० । 

श्राप्ररुपतनो शली खा पतर" यश्य गौ°ङोष् । ज्ञकोलतायाम् 

श्राश्रुपत्वन् ए याशु पतति परत-वमिष् | ?शीघ्रगानिनि 
“ष्ठो नः ष्य नेभ्य चापएपतवा" ० ४,६,४ । च्तियां ङोप् 

स्च | आशुपत्री । 

श्रामत् लि* खाद भंध' विच्यतेऽख भवप् | भोधतायुकनो 
यथा र्यं ख रण्कयः परापतन्त्ाप्मत्'' अथ ० ६,१०५.१ । 

श्राष्रुत्रीहि इ क्न० | वारिते धान्ये ( आड) 

चान्द विषति । 

श्राणएषशक्षणि एग खा~+-एष-सन्+खनि |! अम्नौ, वायौ च । 
अद्ध च बेद्एव प्रयोग; लोकेऽपि कितेन सन््रपूतानि 

्षीभि = प्रतिष्टहफाधयेतवृप्रो्याशएद्च्चषिः? काद्° 

“खलरात्ा हाय साशानचिदितोद्याशएलणिः'? कारी” । 

छाप्रषाण लि” आा~-पुष-बा० कानच् | सम्यक् पुष्यमाणो 

श्राष्रेषस. लि° चाधु+-हेष-णन्दे -अणुन् । भो चब्दा- 
याने । इन्द्रा षिष्ण, अश्विनी वापदधेषसा' द ०८,१०,२, 
“खा शुकेषसा शोध" ब्दायमानौ'" भा० । 

भ्राश वि खापुनबेदे एण्दोषः | शोषे | “इन्द्रः प्राच 

भवा सचा" यज् ०६४,५६, “आश थन्दो दो ष ग्डान्द्सः” 
भेददोपः। [कृटति-िनि | पर्वतभेदे शब्दमाला | 

श्रा क्ुटिन् इ° आयेतेऽकिन् आ-+ी+षिष् सद्व 
श्रा्ोकेय लि° अपोम+चद्रषय दला ० दञ् | अथोक | 

इश्सन्निलषटदेणादौ । अथोका+-पएभा० ठक् । खअथोकाया 

अपत्यो । स्लियां त॒ धाङ्गरवा० छन् | आथोकेयो | 
आन्तौ न° अधुवेभावः अण् “नजः शुचोत्या ०" पाण पूर्ण 

पदखवा इबविर्सरपदस्य नित्यम् । अधौचब्द्ाये' ४८६ 

षष्ठं वि्टतिः | "द्थाद्धं थावमाथौ चं बराह्मणस विधोयते" 

“शर्धं शावमाशौचं भातापित्ोसतु तकम्" “लिरान्- 

माराौचभावायेः भंस्िते सति” भः प्यञ्। 

आपोच्यमप्यल न° ““खापौच्यात् विप्रहच्येत बाह्मणाम् 

स्सस्तिषाच्य च" श्ु°तरख्रतिः। 
श्राखय्य भर चा+चर-यत् “आचय्यं समित्य” पा" घट् । 

१अङ्गते र्मिख्षयरते शतद्ठति लि° । “येषा; स्थिरल 

भिष्छन्ति किमा्यंमतः परम्" भा०व० | ““आाशर्यवत् 

पष्यति क्िदेनसाश्यवत् बदति तथैष चान्य;-चाच्- 

थवद्ुभमन्धः श्टयोति" गीता | “ष्मा नेषाः"' 

रषः ।“किमाशरग्' चारदेये प्राणदा यमदूतिका: उङ्गटः। 
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श्राश्लो(खो)तन नि ° खा+श(ध)त-ख्य । १ सन्यक्कषरपीले 

राश्चमोतनै्तथा'' । “"डितमर्होदकं सेके रथाञमोतननेव 
च | “सोमावद्ध' पच्यमाञ्चमोतने वा सर्पिश्ट यटि 

क्रोधम्" इतिच दु्ु° । 

श्रा ए अष्डनोभिकारः अण्वा टिलोपः | प्र्लरविकरारे 

आश्यकं एण अण्कना कायति कै-क । सास्लदेधावयव 

1 पाममेदे “चारवाषयवप्र्यसयकवनरूटाश्कादिञ्" पा० । 

| शत्र भवः पञ्च । खाण्डकः तद्खानभमे लि° । 

 , श्राण्डन ए० अष्जनोविकारः आप्षा टदिशोपाभाषः । पाषाण 

पिकारे "वसापमाण्सनप्रश्' रेषु धत्तन्यदवेहम् 

भद्टिः । ष्काम; दध्यं ्ारयेरपरत्मम् अण् तद्पत्य ्ठस्नी 

 श्रा्न्य नि अष्डन्+-चतरण्याम् घंकाश्या० णयः | प्ररत 

{ र्सन्निलदेणादौ । .. 
 , श्रा्भारकं लि° अण्कभार' हरति पति खवङति दा 

बंशा० ठण् । प्र्लरख १ हारके रथाहके शतदा वाके च । 

 श्राष्षरथ्य.ए° अण्डरथण्य हनेरपत्यम् गगा ° यञ् । अष्र 

रचरैरपत्ये' अभिव्यक्ञे रित्याष्यरण्य "था ०.० । गोना. 

पतने त कण्ठा०अण्। ाष्करथ पत्येव स्लियां प् । 

, श्राष्लरिक ए अष्यर्येष सार्थे बा० ठज. | अण्करोरोगे 

। “भिन्नवल्लिराश्करिको न सिध्यति" चतः । 

श्राश्लायन इनो अश्छनोगोलापत्यम् अश्रा ° फ. । अष्मना- 

सर्गेगेलापश्छे द्डियाशछोप् | 

श्आक्िकलिग्भारभूतमण्सानं इरति वहति आवहति वा बशा० 

उण | भारभूतप्ररख १ कारके बाहे श्खावाङ्के च | 

श्राश्तेय एलो अण्यन्+-पुशवाच्डक्। अष्कनामकर्षेरपत्ये | 

आश्यान लिर साष्ठो-क्त । दनोभूते पएष्कप्रामे ““पयचाण्डा- 

गकदमान्" रषः । “अन्तरालग्नाश्ानहरिणङ्धिर- 

 किन्दुना' काद् । 

आर ति ° अश्मेव खार्यः । चक्दुच्ल ले । 

श्राञ्चपण न, आ+श्रा-णिच् एक् खे खडाट् । पाणे । 

नेकमपि दिजः । श्ाश्रमेष्य विना तिष्ठन् प्रायचित्तीयते 

दिजः" दतः । अल दिजपदसोपलक्षणपरता यत् रषु- 

मन्देन स्थापित तदाक््,तब्दे निराकतम् ७५९ षष 

ह्यम् । नीनां र्वाघस्याने, ३७टे ४तपोवने प्रत्य व्यया 

जाखममश्रनेय" “तौ दष्मती वसिष्ख यरोजन्मद- 
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भागे स्लुद् । दशव्यक्शरणे भ०। “तपे; एटपाकंच धूम, 

ाश्रम एन० चा+खम--खाधारे घञ् चषजिः । बह्व्या 

दिने चास्त्रोक्तो ! धसैभेदे, '"विनाश्रम' न तितु दिन- 

२१९ 

भ्राज 

राश्रमम्' । ^ किलाच्रममन्यनाचितःण म दष्मा- 

पयधाः प्रापदाखस' श्रान्तवाहनः" “आभ्यृलिताग्नि- 

पिशुनैः-अतिधीनाश्रमोन् खान्" पति च रषुः। 

“कमलासनभिवाश्रमधरम्” इति काद्० | “यादेव 

तष सङ्चरो राभगिर््याश्रमस्यः"भेषदू० | सर्व्बक् यष्हानेन 

विश्रामस्थाने ५ परमेश्वरे च | आचमः श्रमणः चासः छपर्णो 

वायुवाहनः" विष्ातह ° '“चखाश्रमवत् सषेधां संसारारण्ठ 

भ्रमतां पिख्ाभस्यानत्वादाखरलः''इ्ति भाण तत्र आआश्नेषु 

कुल क्याधिकार इति तावन्निखौयते | “चत्वार चा. 

खलाव आाद्मणद्य प्रकीर्तिताः । गाहष्यप' बरह्मा 
चर्य श्च वानप्रस्थं त भिशुकम् । शतिये चापि कथिता 

खाखमास्ञयणष डि । जहाचर्व्यश्च गारस्ययमाश्रमदितयं 
विधः । गाख्यपुचठचितं त्वेकं शेख चणमावदड्ेत्""भाध० 
ट तगभनपु° | “चत्वारो बाद्मणयोक्ता खारवाः शति- 

नोदिताः कतियश्य लयः प्रोक्ता दातेकोगेग्छयद्योः'" 
निति ° क्रमु" बं क्रमेण चादराश्स्थादयः दूति | तत 

कलौ दीषक्षालब्रद्मचय्येवानप्रस्याचरमौ न सः ण्टहस्यभिच् 
काजमानेव | “वटस्य भिशगव आसौ हौ कलौ युगे " 

षति स्मरथात् | तत शंग्यासेविप्रसवाधिकारः नाद्यणाः 

प्र्रजन्तोति जावालश्छतेः “खा त्न्यग्नोन् समारोप्य माद्मणः 

प्र्रजेत् ष्डक्ादिति"या०सदतेरिति" वहवः“ ाद्धणःरलि- 

योषा वश्यो बा प्रतरजेदुग्टहादिति' कौ्वाक्यात् चलि 
थादोगालपि तलाधिकारः पूृण्वंवचनन्तु कषायादिषस्न 

लिदण्डधारप्यविषयम् 'छखजानामयं धर यदिष्णाशिङ्ग- 
धारणम् राजन्यवैग्छयोनैभ दत्तानियह्नेमतम् ' बोधौ ° 

सरतः । अयमेव परशो भक्िनायेन सितः यथा शंन 

यद्यपि “नाद्यः प्रव्रजन्ति” इति खतः “ आखआतन्यग्नोन् 

समारोप्य ब्राहणः प्र्रजेदुग्टहात्' षति भद्रात् 

““हखजानासयं धरे यद्िष्णोलिक्धारणम् । . बाड 

लातोरजातानाभयं धरे नं विद्यते" दूति निषेधाश्च 

आद्धाणद्धौव प्रबन्धा न चशलियादेरिति तथापि "यद्- 

रषं विरजेत् तदद्रेष प्रव्रजेत्" इत्या दिहते्तवणिक- 

साधारणात् ““लया्ां बाना वेदमधीत्य चत्वार चा 

आमाः" दूति सत्रकारवचनात् “्ाद्धणः छलियो वापि 

वैश्यो वा प्रत्रजेदु ण्ण्हात्'' ति शरणात् "'हखजानामयं 

धर्मो वैष्णवं लिङ्गधारणम् । बाङ्गजातोरुणातानां बि- 

द््ड" न विधीयेते ? इति निषेधस्य त्िद्श्डविषयतय- 

दर्धनाञ्ज कुत्रचिद् नाद्धणपदस्योपयश्चणमा च्चा केचित् 
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दन वर्धिकाधिकारं प्रपेदिरे । तथा सति स किलास 

सन््यभान्ितः"' इति अल्लापि कषिनाष्ययमेव पको विव- 

चित दूति प्रतीमः | अन्यथा वानप्रखाश्रमतया व्या- 

ख्याने “विदधे विधिमस्य ने्िकं यतिभिः साद्धैमनग्नि- 

सग्निचित्'" इति वच्छमाणेनानग्निखंस्कारेण विरोधः 

श्यात् अग्निसंख्छारर हित वानप्रस्स्ं वाभावात्" । 

अतट भसुना “अनेन क्रमयोगेण परित्रजति यो दिजः 

दूति दिजमाल्रखय परिशज्यधिकार उक्तः । एवच्च महता 

प्रबलेन शङ्कराचाग्येशय नाद्य्णखव संन्यासेऽधिकारख 

ससर्धेन' लिद्ख्डविषयनिति । एतेष, अआच्रभेषु ननन 

चर्य नित्यलम् इतराश्रमाणां ““यभिच्छे लु तमावषेत्” 

दूति भिता० तवचनात् श्च्छाधोनतया काम्यत्वमु .। 

तत्राश्रभाां सष्ठञ्चयप्चः कामनावतणएव, विकल्मस्तु खका- 

सनावतो विरक्गख, । ऋआधिकारिभेदाच्च आश्रम सञ्चय 

विक्षल्यप्चौ निता ०समधितो यथा 

“वनात् श्टद्ाद्वा लत्वे दि" साथवेदसदकिणाम् । प्राजा- 

पत्यान्तदन्ते वानर्नीनारोष्य चात्मनि | अधीतजेदो जपमत् 

इलवानन्नदोऽग्निभान् । शक्या च यन्नलन्रोत्ते मनः कया त~ 

नान्धया'" या०| यावता कालेन तोव्रतप्रःशोभितवपुषोविषय 

कषायपरिपाको भवति । पन्च सटोद्धवा शङ्का नो इाव्यते । 

लावत्कषालं ' वभवा कृत्वा ततससनन्तरंभोश्ते मनः कृर्ययात्। 

` बनग्टह़ थन्दाभ्यान्तत्सम्बन्ध्याखमो लच्छते । मोच्षशब्देन च 

सोरकफलकतरथाश्रमः । अवय वा व्टहात् गारैस्यया- 

दनन्तरं भो भनः धर्याद्नेन च पूर्वोक्तश्चत॒राच भस 
यपच्चःपा्चिकष इति द्योतयति | दथा विकलो 

जावालश्चतौ श्रूयते । “नद्धवर्यंस्परिसमा्य ग्टह्नो भजेत् 

ष्टो भूत्वा वनो भेत् वनो भूत्वा प्र्रजेत् यदि बेवरथा- 

जह्धचव्यारेव प्रजे दुग्टड्ादा षनाद्भे ति''। तथा गाङश्ये 

तराश्रमबाधञ्च गोतमेन दभितः | “एकाश्मन्ताचायौः 
प्र्चच्चविधानात् गारस्यास्ेति" | रषाञ्च सरुद्धयवि- 
कल्यवाधपक्ाणां सर्वेषां शुतिम्लत्वादिच्छया विकलः | 

अतो यत्कैित् पर्डितंमन्यं सक्रम् । खातततवान् ठि- 
कलादीनाङ्गादष्येन चरौतेन बाधः | गारस्थानचि- 

कतान्धङ्गोवादिविषयता वेति । तक्ाध्यायाध्ययनवैध््थं- 

निबन्नमिल्य पे्चणोयम् । किञ्च । यथा विष्णुक्रमणा- 

ज्ानेक्चणाद्य्षमत्या पङ्कधादोनां श्रौतेषुनधिकारस्वथा 

आत्त शुष्यदकुन्भा हरणभिक्ता चव्य चदमत्वात् कथ'पहूदिषि- 
पयतया नेषिकत्वाद्याखननिवांहः । अशिवाश्रमे बाद 

श्राच्र 

शख वाधिकारः | “आातन्यग्नीन् रमारोष्य नीद्णः प्र- 

“श्रजेद्ग्ट्ात्"” । तथा “एष बोऽभिह्हितो धमेौ बाह्मण 

चदठविधः" इूल्ुपक्रभोपखंहाराभ्यां सदना बाद्णखाधि - 

कारप्रतिपादनात् | “जाद्धणाः प्रब्रनन्तीति" छतेश्ाघ- 

जन्मन रवाधिकारो न दिजातिनानख । अन्ये त॒ 
लौवखिं कानाम् प्रशतल्वात्'“त्रयाणाम् वर्षानाम् वेदमधीत्य 

चत्वार आश्रमा" इति नरकारवचनाद्ध दिजातिमान्- 

स्याधिकारमाङ्धः । यद् वनात् ग्टद्ाहा प्रत्रजति तदा 

सत बेदसदक्तिणाम् सावबेदसो सर्वधनसम्बन्विनो दिया 

यखाः सा तथोक्ता ताम् प्रलापतिदेवताकाभिरि" सत्वा 

तदन्ते तान्वैतानानण्नीन् चखाकनि खलुक्घविधानेन समा- 
रोष्य॒ चशब्दात् “उदगयने प्रौरंमाख्ान् एरश्रणमादै 

त्वा शुद्धेन कायेन अष्टौ श्राङ्धानि निर्वपेत् ादथधा"' दूति 

बोधायनाद्यक्ता एर्रणादिकञ्च ङत्वा | तथाऽधीतवेदो 

जप्प्ररायणोजातएुत्नोदोनान्धषपणाथिन्षाधाय ययाथ 

न्नदच्च भूत्वा अनाद्िताग्निज्येत्वादिना प्रतिबन्धाभावे 

कताधानो निच्यमैनिन्तिक्षान् यन्नान् लत्वा भोयो मनः 

कुयात् चतर्थाश्रमं प्रविभेत नान्यया | आनेनान 

पाठवसीलयस्य ग्टद्स्यसख पर्ज्धायासनधिक्ारन्द्थेयति 1 

तथाङ़ सदः । “कग्यानि ली ण्यपा ज्य सनोभो चे निमे शयेत् । 

अनपाङत्य भोचन्तु सेवमानो बजत्यध इति" । थदात 

जद्धचर्व्यात् प्रव्रजति तदान प्रजोत्पादनादिनियमः। 

अहोतद्ारपरिख्हख ततान चिका रादरागप्रयकततवाञ तिषा- 

ख्य । न च कणल्नयापाकरखविधिरेव दारानाक्िपतोति 

शङ्भनोयम् । विद्याधनार्जननियमवदग्यप्रयुक्तदा रवम्भमे- 

तदधान कतेपकत्वात् | नतु “जायमानोपै बाद्मणस्तिभि- 

ऋ णवान् जायते नद्धाचग्य श्य छषिभ्यो, यन्न न देवेभ्यः, 

प्रजया पिढभ्यः” द्रति जातमात्र यु 

न्यावष्यकानोति दथेयति, सवम् न हि शतिंमालो- 
$ङतद् राग्निपरिथरहो यच्चादिषुचिक्रियते । तश्मादधिः 

कारो जायमानो बाद्धथादिर्यत्नादोभरतिषटदिति 
त्याः । ततञ्चोपनीतस्य वेदाध्ययने वण्छकस् । कत 

दारपरिपहख प्रजोतएादनभपीति'" ततश्च ब्द्मच््था- 

शमस्यैव नित्यत्वभितरेषां त॒ `*यमिच्छत्त.. समावद् इति 

भिताच्चरा्टतवचनात् काम्यत्वमेव । कणलया प करशाष्श्छच- 

कता ठ रंवविवाहद्छ वेति सिद्धम् । ; 

अआचमाय चदठ्विधाः | बह्वर्यंगाङैसखदृशनत्रख- ` 

भिनुकभेदात् । ““जद्वारी ष्टहख्वद्च सनिप्रस्नोय 
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तिख्लया | रते ग्टहस्वप्रभवदत्वारः एथगा श्रमाः" मनृक्नोः 

तत्न ब्रह्मचारी दिविधः | नैषिक खपकुव्यांणत् 
भरणान्त' गुरुकृलवासितया लतब्रद्यचय्य : नैषिकः | 
षटल्निंषदन्दादिकं युरौ षसित्वा गाद्स्यःर्थे कतसमावरन 

छपक्ष्वोंणः | ब्ट्स्योऽपि दिविधः। अरतद्ारः 

सञातकः हतदारश्च । तत्न रुतसमावन्तं नेऽपि 

कन्यालाभात् पूर्वे शत्मात्तधरमामेद्ः स्ञातकः । 

तद्म ̀ चखास्रतणब्द ७५९ एषे ऽभिद्िताः । कत- 

दारोऽपि दिषिधः साग्निनिरग्निश्च साण्निरपि हिविधः 

खीताग्नियुक्तः खानता ग्निुक्त्च | वानप्रस्योऽपि दिषिधः 

सदारोऽदारच्च “एतेषु दारान् निक्षिष्य वनं गच्छेत् 

सहेव बा" सनको: सदारादारत्वपच्चयोः समधिशमात् । तल 

अदारख खपचसानाप्रसग्रटकदन्तो लखलला दिकंन्ना । सदारख 

 पदमानसंज्ञा । भिचलुरपि चतविधः कुटीचक बहदक ₹ष- 

परहसेतिभेदात् । भिक्ुकोऽपि प्रक्रारन्तरेख दि 

विधः तिविदिषासन्दासो विहत्संन्यासौी च तदेतत् 

 जीवन््क्गौ विद्यारण्येन निष्पितं यथा “वच्य विषि- 

दिषान्यास' विदन्यासञ्च भेदतः) हठ. विदेह 

(+. जोवनुतेव तौ कमात् | संन्यासहेद्वदाग्यं यदहवि- 

रजेततदा। प्र्रजेदिति बेदोकगसलदगोदस्तु षराणतः । 

विरकिहिंविधा परोक्ता तीव्रतीब्रतरेति च | सत्यामेव त॒ 

` लीव्रायां न्यशेद्योगो कटीचके | चक्तोवददके तौत्रतरायां 

` ₹शसंन्निते । इचु; परमे इसे साच्ादिन्नानसाधने | 

एवदारघनादीनां नाथे तातक्षाचिको सति; | धिक् 
खंसारनितोट् द्यादिरहेनन्दता हि सा ॥ अकतिन् जना 

निभाभूवन् एवरदारादयो मम । इति याश्वस्विरा बद्धिः 

सा वैराग्य तौत्रता ॥ एनराटसतिसदहितो लोकोभेमास्तु 

कश्चन | इति तीव्रतरत्व ख्याने न्यासोन कोऽपि हि | 
 वाव्राद्यक्तियक्तिभ्यां तोत्रे न्यासहयं भवेत् । कुटी चको- 

` बहृद्खं ् ुभाभेतौ तिदर्डिनौ । इय तोत्रतरे बह्म 
लोकमोत्तविभेदतः । तक्ञोके तच्चविद्धंशोलोकेऽखिन् 

परहसकः | रतेषान्त समाचाराः प्रोक्ताः पारा- 
भरकरतेः । व्याख्यानेऽच्पाभिरलायं परहंलो विविच्यते । 

जिन्नाचन्तानषांेति परसो दधा मतः । प्राहर्नानाय 

जिज्ञाशोग्याखं वाजसनेयिनः | “प्र्ाजिगोकोक- 

मेतभिच्छन्तः प्र्रजन्ति डि" | एतखायैन्त॒॒गद्योन दच्ये - 

 भन्द्विबुङ्खये | लोकतो दि हिव्रिधः -चातलोकोऽनात्- 

 कोक्सेति) तत्रानाक्मलोकस्य त्रैविध्य बृडद्ारर्यक 

ढतोयाध्याये च.यते । “अथय तरयोवाव लोका; मठग्यलोक 
पि्टलोको देवचोक'¶ति । सोऽथ मदष्यलोकः पुतेषैव ज- 
ग्योनान्योन कर्मणा | करणा पिदलोको विद्यया देवलोकः 
दति} चओकलोकश्च तष श्रयते | ““योहवा अद्या 

, ज्ञोकषात् ख लोकमददा प्रति सणनमपिदितो नभनक्तीति" । 
-“यात्मानभेव लोक्ष्ठपासोत'“'सय शातानजेव लोकर्पाख्ते ` 
नद्धाख कन्न च्ोयत?'इति च । षशध्यायेऽपि क्रि प्रजया- 

करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽवच्च लोक"द्ति  रभञ्चसति 
एतमेव प्रत्राजिनो लोकनिच्छन्तः प्रत्रजन्ति"दत्यत्राकलोको- 

विवक्ित इदि गन्यतेखषा एष मदहानज अतीति ` प्रक्रान्त. 
खात्न एव॒ एतच्छन्द् न पराशइत्वात् | लोज्यते च्लु- 
भूयत दति लक्षः ।. तथा चातातुभवमिच्छन्तः प्र्रजन्तौति 
'तेस्तात्पय्याधेः सम्पद्यते । कटतिश्च“जद्भविन्नानलाभाय 

परहंससमाह्वयः। थान्तिद्ान्त्यादिभिः सरैः साधनैः महितो 

भवेदिति" इह जन्मनि जन््ान्तरे वा षम्यगलुषिते रदादुव- 
चनादिभिरतृपैद्नया विषिदिषया सस्पाटितत्वादयं विषिंद्षा 

सन्यासो दिविधः जन््ापादक्षकम्प्दित्यागमालात्रकः 

प्रौषोञ्धारणपूव्वेकदण्डधारणाद्याश्रमद्प घेति । त्याग 

तेत्तिरो यादौ शूयते “न क्यैणा न प्रजया न धनेन; त्यागे- 

नैके अच्छतत्वमानश॒रिति"'। अचि च त्यागे स्तियोऽप्यधि- 

क्रियन्ते | ऋतणएब सेने यीषाक्यमा ायत"'येनाहं नाता खां 
किमहं तेन कु््याम् येव भगवन् ! बेद् तदेव मे नृषोति" | 

बरह्मच रिग्टद्स्यवानप्रस्यानां केनचिन्जिनित्तन सन्ना 

साखरमस्लीकारे प्रतिषे सति खाश्रमध्मंषनुशोयमानेष्व- 

पि बेदनाथो भानसकश्धादि्यागो म विध्यते ति 

खृतीतिषाशराणेष् लोक च तादथान्तत््वविदां बह नाषपल- 
श्भात । , यस्तु द्श्डधारणादिद्धपो बेदनद्ेतः परमद 

सामः स पू््बेराचारयेवेधा प्रपद्धित इूच्माभिरुपर- 
भ्यते दूतिः विषिदिषा्षन्यासः। 

“खथ विहतषंन्यासं निक्छपयामः | सम्यग दहित: रव~ 

मनन निदिष्यासनैः परतच््वे विदितवद्धिः सभ्पाद्यमानोवि- 

इत्संन्यासः। तञ्च या्वल्कदर: सम्पादयामास | तधाहि विद्व 

च्छिरोमखिर्मगधान् याज्नवस्करोविजिगोषकथायां ब्विधेन 

तत््वनिपथेना अलायनप्रभुती द्रन् विजित्य वीतराग 

कथायां सं्ेपविस्ताराभ्याभनेकधा जनकं बोधयित्वा 

भेले यो ब बोधयिप॒स्तदा स्वरया तच्ाभिद्ख्याय सखके- 
व्यं सन्यासं प्रतिजज्ञे ततस्तां बोधयित्वा संन्यासञ्चकार । 

तदुभयं नेलवीग्राह्नण्याद्यनयोरानावते” “कथ इ 
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यान्नवस्वोऽन्यद सषटपाकषरिष्यन् मेत्रेयीति होषाच याश्च 

यच्परः, प्रव्रजिष्यन् वा अरे अहममखात् स्थानादद्छोति, 

एतावदरे खस्वभुततवमिति शो ्ञा या स्वर्का: प्रषव्राजेति'"॥ 

कोले ब्राह्मणेऽपि विद्रंन्यास अश््रायते “दत बैत- 

मा्नानं विदित्वा बाद्मणाः एल पयाया वित्तेषणायाश्च 

लोकेषण्ययाञ बुत्यायाय भिच्वाचये चरन्तीति! । नचैत- 

हकं तिविदिषासंन्यासपरजिति यद्नोयं” पूष्यकालषा- 

विनोविदित्येति क्ञाप्रययद्य नाहाण्णन्ट्ख च बाधप्रस- 

क्रात्। नचाल ब्राह्मणयन्दोजातिवाचकः वाक्यणेषे पा- 

र्छि्यवाल्मौनन्दाभिपे यौ; श्ववणमनननिदिधरारनेः 

साधुः ब्रह्मखाशासकारमभिप्रेत्याय बाह्मण शत्यभि- 

हितत्वात् । नह तल विषिदिषाशंन्याघोपेतः पाण्छित्यादौ 

पवर्त मानोऽपि नाह्मणयब्ट् न परामृष्टः तसात् बाह्मणः 

पारिडित्यं निरिं बच्येन तिटाशेदिति'" मैवं भाविनो 

हत्तिभाचित्य तत्र ब्राह्माणयन्द्दखय प्रयुक्तत्वात् । अन्यथा 

कथमथ बाह इति साधनाहशानोत्तरकालवाचिन 

भथ ब्द प्रयुञ्जीत । थारोरब्राह्णेऽपि विदत्खंन्यासषि- 

विदिषाशंन्याशौ वष्ट निदिं्ौ ““रतमेष षिदिलवालन्- 
. नि्भवत्य वमेवे प्रत्रजिनोलोकनिच्छन्तः प्रव्रजन्तीति'” | 

छनित्व मननशीलत्वम् | 

शम्परवतोत्यर्धात् संन्यास एवाभिधीयते । एतश्च वाक्ययेषे 

ष्म्टीरतस् ` एतश्च ख पेतत् पूरये विद्वांसः प्रजां न 
कासयन्ते किं प्रजया करिष्यामोयेषां नोऽयभात्ायं 

लोक इति" “ते ख एत षणायाच् वित्तैषणायाश्च कौप 
याच्च व्यृतयायाय भिक्ाचं चरन्तीति" | अय'लोक 
द्त्यापरोश्छ ्ाुभूयत श्यः | . मन्वत सनिष्वेन ` 
फलेन प्रलोभ्य विषिदिषासन्थासं विधाय वाक्यभे 
सएव प्रपञ्चितः अतोन संन्यासान्तर' कल्मनीय शैवं 
वेदनं प॒ विषिदिषासंन्यारफवत्वात् | भ च बेद्न 

खनित्ययोरेक्षत् शङ्नोयं विदिला हनिभषतोति पूरये. 

तरकालोनयोक्तयोः साध्यसाधनमत्वप्रतोतेः | नत 

तद्ासति कत्त व्यान्तरे ` 

भ्रा 

स्वान्तरभेरे परभशंशर्याकारेयै कतोरा तुता भिक्ष 

दरति शृतिष् चदठःसंख्योक्गा। पूर्वौक्तयो, षंन्यासयोः 

` प्रभर्सत्व' जयि।्ुताववगम्यते | तत्र छि जनकेन 

संन्यासे एष्ट सति यान्नवल्कयोऽधिशारिषिधेषतिधाने- 

नोत्तरकालातुष्टमेन च सदिति विविदिंषासंन्वास- 

मभिधाय परञ्चादलनिणा यन्नोपवीतरड्िवखाचिप्रेऽ 
जाद्मण्ले पचचादानन्नागनेव यन्नोपवोतभिति समादधौ ` 
अतोबादायन्नोपधोताभाषात् परमसत्य निच्वोयते । 
तथान्यं . कश्डिक्षायां तत्र॒ परमहंरोनासेय् पस्य 

श"वत्तकादीन् बविधान् जह्मिदोओषन् कात दाल 

"सव्यक्तणिङ्गा अव्यक्ताचारा अहन््रत्ता उक््तवदा- ` 

चरन्तः" दूतिविष्ठतशष'ग्याखिनोदर्थिताः । तथा “लिदश्ड 

कमर्डलु' भिक्ध' पाल" जकपविल' भिखां यन्नो पवोत- 

शत्य तत्रे भूःखारेत्यघ््, परित्यज्छासानमन्विच्े- 
दिति" लिदर्डिनः शत रकदण्डलच्ण विधिदिषा- 

संन्यासं विधाय तत् फल द्पं विदत् संन्धासभेवशदालङार । 

"यया जातद्पधरोनिषन्हो निष्परिपहसल्यवरह्ममागे 

सम्यक् सम्पन्नः शुद्धमानसः प्राणसन्धारणायै यथोक्घकाले 

विषक्तो भैशमाषरव्् दपालेष्य लाभालाभौ समौ कत्वा 
'ूज्यागारे देवष्टश्टणकटवस्पोकषटक्तम्सकुलाल णाला- 

ग्निष्ोलनद एकि गिरि कृष्टरकन्द्रकोट र निभा र स्या णडले- 

ष्वनिकेतमवाखप्रयलोनिभां सः शुक्णध्यानपरावणोऽध्यान- 

निः शुभाशभकम्मे निन्नपरः संन्यासेन देङ्यागं करोति 
श प्ररम्ंसोनाभेति" । तस्मादनयोरुभयोः परमडसत्व 

विम् । श्ानेऽपि परणश"कते षिदे विश्वधर्म. ` 

करान्तत्वा द्वान्त रभेदोऽप्यभयुपगन्तव्यः । वपिरदधर्ा- 
तवद्चार ण्य पनिषत्परमहंसोपनिषदोः पर्थी लोचनायाभव 

स्यदः “केन भगवन् ! कम्रा रयपेषतोपिद्धजामो ति! धि 
खायन्नोपवोतखाध्यायगायलीजपाद्ययेषकग्डं त्यागद्धपे वि- 

विदिषासंन्यासे शि्येार्णिभा एरेसति युस: प्रजापतिः 

“शिखां यन्नो पधोतम् "इत्यादिना स्त्यागसभिधाय 'दश्ड- 

लाच्छादमं कौपीनञ्च परिपहेदिति" दण्डादि सोकर विधाय 

"“लिसन्यादौ सानमाधरेत् । एन्धि सलाधावातग्धावरेदिति" 

बेदनख्वैव प्रिपाकातिशयद्पमयस्यान्तरभ् निलयम् 
छ. त ४ 

अनोवेदनहारा पूव्व संन्यारद्धं दतत् फलमितिचेत् बाढम् 

अतएव साधनद्पात् सन्यासादन्धं फशख्पेनं संन्यासं 
अभः यथा विविदिषांन्यासिना तच्वक्नानाय 

श्रवष्वादोनि सस्यादगीयानि तथा धिहतृशंन्यासिनापि 

जोव मनोनाथवासनाशयौ अभ्पादनोयौ । 

एतश्चोपरि्ात् प्रपञ्चयिष्यामः। सद्यण्यनयो; खंन्याषयो 

४/2 वेदेष्वारण भावन े दुपजिषदमा षर येहुपनिषद्- 

सावन्तयेदिति"वेदनरेदनायमधम्प्ग दे यतया विधन्त । 

(खथ योगिनां परमद्धसानां कोऽयं भामः" इति णिद्वत् 

शंभ्यासे नारदेन इष्ट सति हुरभगधान् सलषएबभिनं - 

त्वादिना पूेवत् स'ज्यादमभिधाय “कौपीनं दण्डमा- 



अरा { ८४२ । 

च्छादनन्च खशरोरोपभोगार्थाय लोकख्योपकषाराधाय च 

परियहेदिति" दण्डादिखलोकारखख लौकिकल्वमभिथाय 

“तञ्च खख्ये नास्तोति" शास्त्रोयल्ं प्रतिषिध्य “कोऽयं स्ष्ड 

दति चेदय मद्योगं दर्ड न शिखां न यन्नोपवीत 
नाच्छाद्नञ्चुरति परमडहसः""दति दण्डादिलिङ्गराङ्ित्यख 

शास्त्नोयतामृक्घा “न शोत' न चोष्ण“मित्वादिना वाक्येन 

“चा शाम्बो निनेमस्कार?' स्यादिवाक्येन च लोकव्यव- 

हारा तीतत्मभिधायान्ते “यत्पूर्णीनन्द् कबोधसहु द्याह - 

मश्छीति ऊतङल्यो भवति" इत्यन्ते न गन्धेन बद्माताच- 

भवभालपय्यं वसानभाचषट । अतोविरुङ्धन््रौपेतत्वा- 

देशे वानयोमं हान् भेदः । खटति ष्वष्यय' भेद उक्तदिशा- 

ददव्यः । “स'सारमेब निःसार उषा सारद्टिक्षयः | प्रत्र 

जन््यशतोद्याहाः पर' वैराग्यमाचिताः । प्रटत्तिलच्तणो 

योगो ज्ञानं शंन्यासल क्षणम् । तखाज॒न्नानं एररूलयय संन्य- 

सयेदिह . बद्धिमान्” इूत्यादिविविदिषाख्न्यासः। 

“यदा तु विदितं ततृखात् परं जह्य सनातनम् । तदेकटर्ड" 

सग्टद्य सोपधोवां शिखां त्वजेत् | स्तात्वा सम्यक्पर ज्म 

लब्बै"तयक्ञा परित्रजेदिति' विहत्ंन्वासः। नल 

कल1विद्यादाविव कदरचिदौत्खक्यमाल्नापि नदित 

मिच्छा सन्धषयंव विदत्ताप्यापातद्र्चिनः परडिति" 

मन्यमानखाष्यबलोक्यते । न च तौ प्रब्रजन्तौ दौ 

खतोविविदिषाविद्त्ते कीदृश्यौ विवक्िते इति चेदुच्यते । 

यथा तोव्रायां बुभच्तायाखत्पन्नायां भोजनादन्यो 

व्यापारोन रोचते। भोजने च विलम्बोन सोद, 

शक्यते । तथा यदा जन्ादेदष कम्मं खयन्तभरुचिः 

भेद्नसाधनश्रव्णादिषु च त्वरा शष्हती सम्पद्यते ताशी 

िविदिषा संन्धाखद्धेतः। विहत्ताया अआअवधिरूपटेश 

| सादस्व्रामभिहतः । “देहात्मन्नानव्रजन्नान' देात्न्तान- 

बाधकम् । चात्मन्येव भेद्य ख नेच्छचतपि छच्यते” इति । 

तावपि“ भिद्यते इदय पन्विच्छियन्ते सर्व्वखंशयाः । चतौ - 

यन्ते चाख कर्माशि तख्िन् ट्टो परावरे दूति? । पर- 

शपि दैरणगभादिपदमवर' यखादसौ परावरः। दये 

बज्ञौ साक्िणसद्ातप्राध्यारोऽनाद्यविद्यानिलित्तत्वेन ख. 

न्विषह्.टसं चे षद्पत्वाद् मन्विरिः्यच्यते | चात्मा सात्तो- 

कत्ता वा, साक्षित्वे ऽप्यख बह्मत्वसख्ि न वा, बह्मल्वे ऽपि तट्- 

ब्धा जेदित' शक्यते न वा, शकातवे ऽपि तद्ेदनमातमे ख 

शक्तिरस्ति नवेत्यादवः संशयाः | कर्मा ख्यनारब्धानि आगा- 

लिजन्यकारण्ानि । तदेतत् न्धदरादित्रयमविद्य निभित्त- 

३वा० भागय 
१ - 

श्रर्शर 

त्वादात्मद्थेनेन निवत्ते । खूटतावष्यवमथै रपलभ्यने 
“यख नांकनोभावोबुद्धिवख भ॒ लिष्यते । हत्वापि 

स इमज्ञोकान्न हन्ति न निबध्यत” इति । यख नद्य 

विदो,मावः सक्ता भाष चात्मा, नादं कतोनाहूारेण 

वद््मप्राध्यास्ाद्ाविभागितः, बुद्धिलेपः शयः | तद्भावे 

लं लोकाबधेनापि न निबध्यते किचठतीान्येन कमयेत्यथः। 
नन्वव सति विषिदिषाफलेन तच््वन्नानेनैवागामिजन्मनां 

निवारितत्वादच॑मानजन््मयेषदख भोगमन्तरेण निवारयि- 
उमशक्यत्वादलमनेन  विद्त्सन्थासप्रयासेनेति वेन््ौव 

बिइत्सन्यासख्य जोवनम कतहिदतवाव् । वदाहेदनाय 
यथा विविदिषासंन्यासः णव" जोवन्यु क्रये षिदृखंन्यासः 

शम्मदनोयः इति विहत्स'न्यासः” । 

“दोरभकालं ब्रह्मचर्यम् इत्यादित्यषराे यदु कलिवच्छेभ् 

दोषकालबद्यचर्य संन्यासाश्रमयोखत्की सनम् तत् मैटिक- 

ज हयचययं षट्लिदन्दादिब्रह्मचयैयोनिभेधपरमु न एन 
सहणान्तिकव्रह्मचय्यं भालस निषेधः दोषकालेतिषविरेषण- 

खामार्थ्यात् तेन “षट्नि"दाब्दिकं चथ" यरौ लं वेदिकं 

जवस् । तदङ्खिकं पादिक बा यष्श्णान्तिकमेव वा” इति 

मदनोक्तपच्चचत्टयमध्ये अल्यकालिकस्ेव कलौ कत्तं - 
व्यता । “तथाऽग्निहोलं गकरालम्भ" संन्यासं पलपैटश- 

भिति” निगमवाक्यमषि बिदण्डविषयम् “यावद विभा- 
गोऽल्ि यावद दः प्रवक्षते । सन्यासञ्चाभ्निहोत्रञ्च तावत् 

या त् कलौ दुगे'"देवलखार्ात् । “चत्वा य्येबदस हस्राखि 

चत्वाय्यंव्द्शतानि च । कलेर्यदा गमिष्यन्ति तदा 

ल्ेदापरिखः | संन्यास न करव्यो नाह्धयेन विये- 

घत” इति व्यारुवचनन्त॒ लिदख्डविषयस् । सद्वा निवांण- 

सन्त्रे त॒। “रैव कथितं तावत् कछिधम्मीषिचेटितम् । 
तपःखाध्यायङहीनानां छखामस्पायुषासपि । क्तेथ- 

प्रवाहाशक्तानां कुतोटेहपरिचरमः । ` जह्ाचय्योचरमोनाल्ति 

वानप्रस्थोऽपि न भिये | गाुस्ययमेचतुकौ चेव आत्रमौ दौ 

कलो बुरे ! ्टड्स्यख, क्रियाः -सव्वां अगमोक्ता कलौ | 

शितै | नान्यमार्गैः क्रियादिद्धिः कदापि रटहृमेधिनाम् ' 

भैक्केऽप्या चरभे वापि बेदोक्त॒ दण्डधारणम् । कलौ ना- 

सूयव तच्वञ्ने ! यतस्तच्छरौ तसं तिः । शवस स्कारतिधिनाऽ- 

पधूताचमधारम् । तदेव कथितं भद्र ! संन्यासयन्च- 

षं कलौ | विप्राणाभितरेषाञ्च वर्णानां प्रजने कलो । 

खभये आने देवि ! खव्वेभासधिकारिता । स्वेभा- 

मेव संसकारकम्् खी ैववकोना | विप्राणामितरेषाञ्च 



कम्प चिङ्ग' एक थक" । उभागेवाजरसौ विष्हितौ खत- 

ागभाधिकारिणः पतितबराद्षषादेरतप्रायदिचखयं व 

बोध्यम् । आागसविधावधिकारि्यचच शआगमशट्दे ६१४ 

छे क्ताः इ्तरेषान्त न चौतदख्डादिधारण्टनिषेधः तेषां 

खत रषाधिकारात् । बर्तुतः श्वागमवाकय ऽपि. प्रवे 

कलाविति विेषोकतोः प्रगे कलौ सब्ब धामेव पतिव 

प्रायतवख्ावश्टन्भावा द्ागमधभ्मसैवावलम्बनोयतया तेषामेव 

तदानोमागमोक्ताचयदयेऽधिकार इति भेद इति दिक्। 

श्राश्रमगुर् ए० आश्रमाणां बह्वचर्यादोनां यरु नियन्ता । 

ऋखभनियन्तरि छपे । “कत्तं साश्रस्युरुः स नाच 

सत्” माधः । 

आ्आञ्रमधघण्यै उ० आाच्रमविह्ितोधन््ः | बद्मचर्थादि- 

विषिते धम्म" धर्मो हि षड्विधः वं घमं च्ाच्रमधमौ 

वरा चमधर्म युणधौ निभित्तधभौसाधारणधर्मखेति। 

तत्र वख धर्मो जादो नियं मद्य" वच्लं वेदित्यादिः । 

च्याखसमधन्मौ ऽम्नोन्नमेच्छ बरह्मचय्या दिः वस्पाचसथमौ ा- 

द्ण्यादि क्रे पाखा था दिदर्डधारणादि "नेभित्तिकधर्नो- 

विद्हिताकर्शनिषिद्धसेवननिजित्त प्रायचित्तम्, साधारथ- 

धौऽहिखादि भारात् सबव्वाभूतानोत्याचाख्डालं 

साधारणे; चलक्गः इति" भिता० । अन्यत्र चाज्ये 

छाश्रमधर्माः दिताः । “बद्मवारिणः खाध्यायः, ग्टह- 

ख्ख दान दमो यन्न, वानप्रस्थ तपः, भिच्ुकख 

“अभवं सत्यसं शुदि न्ञानयोगव्यवस्वितिः” इ्व्ादिकः तथा 

च “यस्वाखरम समाच्ित्य अधिकारः प्रवते । ख खल्वा- 
अमध्भस्तु भिच्षादरडादिकं यथा । यतोनां त॒ थमो. 

धेनियमोवनवा खिनाम् । दामेव ग्टहख्यानां शुश्रूषा 

जद्चारिष्ाभिति ' खल्या न्धा च येजे धर्मां यन्न यनाम 

विदह्िताश्तेते चायमधण्प्रशन्देनोच्यन्ते ते च धर््ा्त्तच्छद्दे 

प्रपञ्चेन वश्छन्ते ¦ [वनादौ आश्रमस्थानादयोऽष्यत्र । 

श्रञ्जमपद् न° आाच्रमख्छ पदम् । छन्यादर्विश्रामस्यान तपो- 

श्राश्रमवास्च इ आयने वासः | हन्धादीनां १तपोवनादौ 

वाके आश्रमवासमधिकत्य छंतोखन्बः ख् | शतरादा- 

दोनामाच्रमवासाधिकारेष्च ग्यासनि ति भारतान्तगते 

२पथ्वं भेदे । “एतदाच्रमवासा्छम्'' भा०खा० १अ० । 

ग्राश्रमवाखिक न° अचरभवासः प्रतिषाद्यतयाख्यस्य ठन् । 

मारतान्तमनि टतराद्ादेराश्रवाशप्रतिपादके पच्य मदे । 

्रा्रमसद् लि अआचरभे रोदति खद्-किष् । थाय्रम- 
वासिनि तपोवनवासनिरते वानप्रख्यादौ ) 

श्राश्रमिक नि° श्राखरमोऽस्यस्य ठन् । आश्रमञुक्गे । 
आखमिन् लि °खाच्रमोऽश््यख इनि । खाचमयु्ञो स्तयां डोप्। 

त्वाचमिष्यः सव्ये" ्टहस्य यान्ति सं स्थितिम् ” ““चत्- 

भिसपि चैवैतेमिल्यमाचरभिभिर्दिजेः" मलः | 

आखय. च्ाच्रीयतेऽसौ आ+चि-कष्येणि अच् । ।च्ाज- 

अणोबे “वर्ष्ण माञ्रयमनागतमम्युपेति " ^ङव्या खये- 

ष्वपि ययेषु रराज नोल?” माषः । “चिल् ययाच्रय 

ते स्याखखादिभ्यो विना यथाच्छाया | तहदिना विशेषे 

म तिष्ठति निराचय' लिङ्गम्” सांश्का० रेचखाधारे 

“"आासत्तिराश्रयण्यान्त॒ सामान्यक्नानभिष्यते" “डेतोरे. 

काश्ये येषां खसाध्यव्यभिचारिता "जन्यानां जनकःकषालो 

जगतामाश्रयो मतः” भाषा “तभाश्रव' इषप्रस्स्य 

तेजसः? रषु: रष्ट्े । “पिदटमालाचये गच्छ" 

8 अवलम्ब “विनाश्रयं न तिष्ठन्ति पर्डिता वनिता 

लता” उद्भटः “निराच्रयं मां जगदोश ¦ रच्च" एुरा० 

धिषे “बभूव यत् प्रेमपरस्यराश्रयम्" रषु: अरिभिः- 

. पोद्यमानेन बलवदाखयण्द्पे बडगुणान्तगते रान्ना 

& यु खमेदे यथाश्रयः करेव्यश्तथोक्ञमग्निएराखे ““बलिनो- 
हिंषतोभेध्ये वाचातानं समर्पेयन् । इं धोभावेन तिरेत 

काकाशचिवद्लक्तितः } उभयोरपि संघाते सेवेत बलव 

न्तरम् । यदा हावपि नेच्छेतां रु्चषं जातसंविदौ | 

तदोपस्पे्च्छक्रम धिकं वा खयं व्रजेत् । उच्छद्यमानो 

बलिना निरूपायप्रतिक्रियः। कुलोत्पन्न शत्यमाग्यै- 

सासेवेत बलोत्कटम् } वदशनोपाश्िकवा नित्यं तङ्धाव- 
भाविता । तत्कारितप्रच्चयिता त्त सं्चयिणः ख्टतम्'” । 

भावे अच् | ७खवलभ्बने | ““ योऽवमन्येत ते मूले डहेत- 

शास्ताखयेश च"? मतुः । टञआशरयसे ““युष्वदाचयलब्ध- 

योदये" माषः | त्व । खाश्रयत्वम् च्याधारत्ये न° । 

“च्यास्रयत्वविषयत्वभागिनो* सं०्था० तल् । श्राश्यता । 

तब्रार्थे स्तनो आधारगनब्द् विहतिः । 

श्राञ्यण न०चा+चिःच्छयुट् ।! चासेवायाम् २अवशम्बने च । 

क्तरि च्छ्ट् | शखश्रयकषटंरि लि श्खियां खोप । , 
"ऋ इमेत्य पतङ्खवत्मं ना पुनरङ्काश्रयश्चो भवानि ते"कुभा ०। 

श्राच्यणएीय लि आ+चि-कश्छ खि अनोयर् | यखाश्रयः 

क्रियते १तच्िन् रवलम्बपे च । 

अ्ाञ्रयवत् बि°आखाश्रयोऽख्यदय मतुप् मख्य वः स्लिगां ङो । 
आअाश्रययुक्तं सावलम्ब साधारे पदाय । 

आञ्रयाश्च ए आओआज्रयमच्राति सथ-कथ् उपण०्स° | 
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१्वद्कौ तख आअच्रयख काठादेहौहकत्वासथात्वम् | 

“दुं त्तः क्रियते धृतेः आ्रोमानाविये । किं नास 

खलसंसग; कर्ते नाश्रयाशवत्" उद्भटः २चिलकद्रखे 

. २ कत्तिकानक्तले च । 8 खाच्रयनाशके लि | 

्रश्रयासिद्ध ० अाच्रयोऽसिद्नोऽख । ज्याभोक्गं हेत्वाभास 

भेदे यथा मगनपद्म' रभि पद्मत्यात् सरोजपद्मष्दित्यादौ 

गगनपश्मङ्पसख हेतोराश्रयसाप्रसिद्त्वात् तोद त्वम् । 

शाञ्रयासिद्धि सलौ आश्रया सिद्धिः अप्रसिहिः न्यायोक्ते 

हेतेदौषभेदे असिद्धिव्टे ५५४८४ विति: । 

श्राश्नयिन् विर चआाच्रवति अआा+चरि-ष्नि। 

कारके आचिते |“ मयृरषटशाच्रयिणा गुहेन '° रुः “पथ्यं - 

न्ताच्चयिभि निजख सटथं नाम्नः किराते: कतम्) "रत्रा ०। 

श्राखव लि खश्ट्योति वाक्यम् आ+खु- खच् | वाक्यस्थिते 

बाचि प्रवरे वाक्यं खुत्वा तदर्थालु्टायिनि । “संगवस्तु भिष- 

जामनाखवः'” रघुः । भावे+-अप। ३अङ्गोकारे छं ये च। 

श्राशख्राव वि०खा+ख-णिच-अच | १ स्रावणे २अङ्गोकारणे च 

श्राञि स्त्रो सम्यक् अधिः प्रा°्स० । सम्यककोे शब्ट्च° 

श्राञ्चित वि आ~+चि- क्त आच्रवप्राप्ते, शरणागते,खधेये 

“प्रायश्चलं गौरवमाच्रितेष' कुमा० “अथ द्व्याचिता 

युष्ाः'" । “अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य च्रितत्वमिद्ेष्यते 

इति” च भाषा० | 

श्रित्य अव्य° अा+चि-ल्यप् | 

श्राचिन् लि° अश्रं बकल लमस्यस खा ० इनि । चचुजंल- 
सक्तो स्त्रियां गेप् । [ किप् । र ् ङ्गोकत्त रि ति ° । 

श्राच्रत् स्तो अा~+खु-भावे किप् । १अङ्गोकारे | कत्त रि 

आश्रुत लि° अ+ क्त । १अङ्गोकते, र्अकणिते च| 

“रवं सव्वं लाखतेष्” कात्या २,२.६ । 
शआरर्खुति स्त्रो अआ~+खु- क्तिन् | १अङ्गोकारे श्रवणे च । 

आथरेय लि*ा+चि-यत् | १अआच्रयण्णीये २अवलम्बेय च । 

आ्रक्जि्ट नि अ+सिष- क्र । १अालिङ्गिते २ संबद्ध “शिखा- 

भिराक्जिटद्वाम्भलांनिधिः” "'अञ्जिष्टमूमि रसितार- 

शद्धः"? दूति च माघः। 

श्राञ्चेष एु० रैषरेकरेणेन सेषः संबन्धः अ+कल्िष-षञ्। 

१एकटेशसं बन्धे ।* (सामोप्याज्ञ षविषयेव्धाप्रयाधारखतुर्बिधः" 

श्वग्धबो °! २अालिङ्कने च । “आज्ञं षलोलपवधस्तनकाकंण्य 

शालिम्? साघः वेदे नि कचित् लख रः । 

आतरेषोऽ् कार्ये णु” आअक्चेतेव सखायं अण! अञ्लषा- 

नचने सती । ““आक्लेषा नच्ततर' सपा देवताः तेति 

चप्राञ्रय 

अवलम्बेत्यये' | 
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श्राश्व न° अज्वानां समूहः अण् । १अग्रसमूहे अश्वरुहाते 

शेषिकः अण् अश्स्देद' बाह्यम् अञ् वा । रेखश्चवाद्ये 
लि° सिन्कौ° | अश्वस्य भावः कम्मे षा प्राणण्टञ्जा- 
तित्वात् अञ । रखश्भावे ४तत्कम्प सि च न° | 

अज्रस्यदम् अख । ५अख्रसंगन्विनि लि] “खाचः 

कफर सूल" सषिदद् ष खते'" छतः । 

श्राश्चतराश्चि इ° अञ्नतरा्रखापव्यम् इञ् । गुद्कठनौ । 

आगत्य न °अचलयद फलमण् सा ० तस न लक् । १अत्य 
फले । अश्चल्यखये दम् अण् ।२ अ अल्यसम्बन्बिनि ति ° स्यां 
गौ ° डोष्। आश्रली शाखा समिदा ।“सपिरासिच्याच- 
्यौस्िखलतः मिषः". शत०्ना° । तखट् खल्ये कतुपाले 

स्याताम्" शबै ° मा० अश्वतयेन युक्ता अण । अञ्चत्यनच्तर- 

बुक्नायां श्राक्फैस्तो। गदहाण्ड । अश्लयीयः आ- 

अल्यसम्बख्धिनि लि* । 

श्राञ्त्थिक च» अञ्रल्ग्े ५०७ ठे वियहादि । चा- 
नद्रा्चिने मासि। [सम्बन्धिनि । 

श्राश्वपत लि° अखश्रपतेरिटम् अश्वपत्या० अण् | अश्वपति 

श्राष्वपकष त° आप्नोति अन् हसः । थोघप्राप्ररि । 

श्राश्वपालिक सलौ चश्वपाल्याः आअपव्य' रेवत्या° ठक् । 

चपश्चपाल्या अपत्ये । [णिनि । अश्चपेजभिपोक्ताध्यायिष् । 

श्राश्वपेजिन् लि ° बव] अञ्चपेजेन प्रोक्तमधोयते शौनका० 

श्राश्चबाल लि” अञ्रवालाया अोषधेरयम् अण्। अश्च 

बालोषधेः संबज्िनि | ““आाश्चवालः- प्रतरः, यन्नो 

देवेभ्योऽपचक्राम सोऽश्रोभूत्वा पराडगवन्तं तख देवा अद 

हाय बःलानभिपेदुस्तानालुलुषख्ञानालुष्य सद्धं संन्याचुस्त 

तणता च्रोषधयः समभवन् यदश्रबालाः शिरो वे यन्न 

स्यातिश्य' जघना बाला उभयव णवैतद्यन्नं परिग्टदष्ण- 

ति यदाश्चबालः प्रस्तरोभवति'? शत०्तरा° । 

श्राण्वभारिक ° अश्वबाद्य भारमश्वमूतं भारं वा इरति 

व्ति आवहति वा वंशा० ठञ् । अञ्बादयस् अ 

भूतस्य वा भारख श््ारके रवाहके २ेअावाहके च । 

श्राश्चमेधिक लि° अश्वमेधाय हितं ठन् । अच्मेधसाधने 

द्रव्यादौ चञ्वमेधदरव्याशखि च अशवमेधशन्दे ५११ ठे 

उक्तानि अच्वमेधमधिदत्यः कतः सन्धः ठ | शतपथ 

जाद्धणान्तगेते १९ प्रपाठके पञ्चाध्यायीरूपे सन्धमेदे 

तत्र पञ्चखध्यायेष अश्नेषस्ोत्पत्तिः फलञ्च । तख षमे- 

विध्य; आध्वं वौद्रालबरह्मलयाजमानविषयाः तत्र 

प्रथमाध्यायबयेख मन्त्व्याख्यानेन सह विशेषधम्ौ 
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अतक्रान्ताः । शेषाध्यायहयेन च तरव धर््मान्तरसड्िता 

अलुक्रान्ता दूति भेदः| आअखमेधमधिढत्य कतोयन्यः 

ठ् । युधिष्ठिराश्वमेधाधिकारेय व्यासङते भारतान्तमेते 

रेपर्व्वभेटे न° । “द्व्याञ्चमेधिकं व्व प्रोक्तमेवन््हा- 

ङ्खतम्" भाण्डा प° १अ० | अश्वमेधः प्रतिपाद्य 

तयाऽखयख ठन् । अश्भेधिकमष्यतर न ०। “ततोऽखमेधिकं 
नाम प्व प्रोकं चतह यम्” भा०्खा०्पण०१अ० । 

आश्वयुज ° चाश्वयुजी अश्धिनोनक्षलयुक्ता पौखमासो 

य्न भासेऽ् । शक्प्रतिपदादिके दर्णान्ने चान्द्र 

आाश्चिने मासे । ““त्वजेदाशयुजे मासि इन्यत्न' पूरव्वसच्धि- 

तम्" सच; ““भादरपदाखयुजौ वषा” “गाङ्गमाश्वयुजे भाति 

मआायशोवषेति'" इति च छख ° । 

्रश्जयलजक लि ° आश्वयुज्यासप्नो माषः उञ् । चान्द्राञिन- 

पौख भाखाशसप्रे माषे स हि तामेव तिथौ चपः स्न् 

प्ररोहति बद्ेते च दति लोकप्रसिद्धिः 

श्राश्वयजो स्तो अश्वयुजा अश्चिनोनचनेख यक्ता पौ्मासो 

““नच्चतरे ख युक्तः कालः” पा० अण | आख-खनमाशौय- 

पौख माखाम ˆ अाशवयुज्यां पौमाखां निङ्म्भो वाल- 

कां वात्” बुद्ध ० । “तेन यच्छमाणः पञ्चवर्षाण्याञ्च- 
युजोशक्तेणु चदि यतं म्छनालभते मारुतान् "कात्या ° 

२३,२,४ । “छा ञयुच्या वृज्" पा । 

्रखरथ ति° अञ्वुक्तो रयः अश्वरयस्तस्ये दम् एल पूव - 
कत्वात् अञ्) आअश्चबादारथसम्बज्िनि । 

श्राश्वलत्तणिक लि° अश्चल्णं वेत्ति तञ्न्नापकथास्त्रम- 
धौते वा ठक् | १अश्वलक्तथामिन्नो २तद्चोघकशास्त्राध्येतरि च 

आरश्लायन ° अश्रल+अश्चपाहकः हनिभेदस्तखापत्य' 

नडा० फक् । ऋग गेदोयग्रौ लर्टद्मद्नकारके ऋषिभेरे 

उहस्तका ण्डं सरत छल" बु हयणसच्िभम् शिष्याञ्चलायन 
मत्ये शौनकेन विपाठितस्" इुकतेः शौनकोपदिषटोन तेन 

च “खैत सनाश््ा यख विताने योमापत्ति' वरामः? 

इत् पक्रम्य “नमः शौनकायः' इतयन्तमू अध्यायचतु्टयातमकं 

वैतानिककापयोगि श्रौलस्नम् ““ उक्तानि वतानिकानि 

षटद्याखि वक्चामः"इ्युपक्रस्य “नमः शौनकाय' इव्यन्तम् 

ऋअध्यायचतुदटयाककं ग्टहुकमापयोगि ग्टद्यखं, तत् परि- 

शिदद्चाध्यायचतुरयात्मकं खलः शौनकाचायप्रसादात् 

रचितम् । तदीयद्छलोपरि देव ख,भिना भाष्यं शतं वन्ूलक- 

चया ममेगोत्रे ण नरसिं हषुन्रे ख नारायणोपाध्यायेन इस्तिः 
सूदिता तनर् श्रौल तर प्रतिपाद्यविषयास्ावद्भिधीवन्ते । 

श्रा 

तत्र प्रथमाध्याये प्रधानखाङ्गरं हतिन्नानाय स्वादौ 

दपु खेमासयो्व्यांख्यानम् । १ अग्निहोलादिष छकसमान्ना 

यख प्रयोगखद्छपकथन प्रतिन्ना | २ऋक्समान््ातकमे च आअ- 

हिताग्नेरधिकारकथनस् । ३अङ्गसङ्कु प विध्यन्तरन्नानायादौ 

दर्शपूखंभायोव्या खान प्रतिन्ना । 8 द्ेपूैमाखयोवव्याख्छा- 

रम्भः । ५अनोषधिहविन्कद्पेप्रणोते कर्मणि अपरे 
प्रपदनम् । ६ अवट द्पवात्वालवल््, पशसोमादिष्, अप- 

रेण चात्वालप्रपदनम् । ७ चात्वालद्पस्याध्वनो वेदिको 

तीधेशंत्ता । ८ होतः प्ाञ्् खत्वसख नोवाक्काययन्त्रणा- 

दोनाञ्च चेष्टाया नित्यता | इति परिपाषा संयहः। 

&. उद्छ्पस्यीकर णशद्डपाया अङ्कधार णाया नित्यत्वम् । १ ० 

यक्तोपवीतहृणनियमखान्ततिं हारे भौ चनियमस्छ च नित्य 

त्वम् । ११ विदारे कमे कुतस्तपः करषमिभेधः । 
१९ रुकाङ्गोह्धे खे दच्विणप्रतोतिः । १९ सव्वं दक्िणा- 

दज्ेखेऽपि दक्विप्रतोतिः । १४ क्ट रहिते क्रिया- 

शरिधौ होतर्थव कट ्नानम् ! १५ दानविधौ यजमाने 

कलन्नानम् | १६ कुहोति जपतोति प्रायचि्ते ब्रह्मणि 

कतेन्तानम् । १७ ऋचो मूलयङ्णे ऋत्व्बेदनम् । १८ 

खक्रादौ गायलरय्ादिभाग्पे पाटे होने ग्यम क्त- 

न्ञानम् । १९ क्तादावद्क्तादौ चाधिकपादमये टच- 

न्ञानम् | २० अस्मिन शास्ते जपादोनाखपांशएप्रयोक्तव्य- 

त्वम् । २१ भन््राणां कमकरणानाद्चोपांशुत्वकथनम् । 

२२ साभान्यवियेषयोिथेषविधेबेलोयस्म् । २३.२४ 

होत॒रवस्यानकथनम् । २५ कु राखनकथनम् । २ दै वच - 
नादतिरिक्तख कसव्यतवम् । २७ सामिधेन्यै प्रोषित 

ोठ्जैपविधानम् । रऽद्छलाणखि प्रथम कर्डिकायाम्। 
१साकिथेन्यथैजपः । २ तच्जपानन्तर साभिधेनीनास् ऋवा- 

मठुवचनम् । ३ हङ्धकर णपूवैकप्रणवान्तव्या इति त्यज प- 

निधानम् । ४शजपद्कारखाभिहिङ्कारसं त्ञाकथनम् । 

५ कौद्यमते निरोङ्कारव्याहृतितरयजपानन्तरद्ड्करणदथे- 

नम् । दैकोत्यमते सामिधेन्ययोक्गजपस्ाकरणम् । ७कचा- 

नेव साभिघेनोलप्रदधेनम्} र साभोघेनोनास् ऋचासेकञयेन 

सान्तत्येन चालुवचनम् } € रेकञ्त्यलच्षणम् १ ° सन्ततलच्त्म् 

१ १सन्ततस्धावसानत्वकथनमस् । १२ पूवेगच्छासा विभ्वे षे उत्त- 

सोच्छासारम्भः | १२प्रणवेनावसानकथनम् । १४ विदिते 

रषावसाने प्रणवस्य चत्मालत्वेनोद्धारणस् । १५ प्रषवु- 

न्तमकारदख वशान्तरापन्तिकथनप्रतिन्ना । १६ प्रणवान्त- 

मकारेण खख्यत् परस्य यख कवित ख धेवथेद्ध तदे 
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यान्तवख †पाद्भम् । १७ प्रखवान्तसकारोख यवलान्त- 

स्था परान्तस्यानामदुनासिकत्वापादनम् ¦ १८ रेफोग्मद्च 

वरो प्रणधान्तमकारस्याखारत्वापत्तिः । १६. प्रथभो- 

शमे ऋचौ त्िरध्यर्धीरत्य तयो रहवचनम् । २० अध्यधेयो 

क चो$चनावसानेऽध्यपे चतुष्क त्मिकयोदं यो क चोषचनम् । 

२१ उन्तमायाग्टचि छदौ दं पञ्चात् अध्या | २२र- 

काट्थानाण्टचां इयोख्छिरभ्यासयोगेन पञ्चद शसं ख्यापूर श - 

निद्भनम् | २ श्शस्त्रयाज्धादिषु सामिधेनोना कतिप्यध्मा- 

तिदेशः । २ ४सामीधेनोभ्योऽन्यलाध्य्करणप्रतिषेधादयः 

२५ विदितेऽवसानेऽभिद्िङ्धाराभ्यास निषेधः । रदे चस्ते 

ष्वेव ङोकाणामभिद्िङ्कारविधानात् यावस्तुतस्तन्निषे- 

साधनम् । २७ प्रणतेन निगदसन्वानानन्तरं तेनेव तद्- 

वसानविधानम् ।२७द्० १अ० ₹क०। ! यजमानखा्ेय- 

अरम्. । २ अन्त्तेवजा तदप्रासष्यायखा धेमाषेय प्रषरय- 

अकारः ! १ राजन्यविशां तरौवणिकाललोमस्तरोजातानाञ्च 

घुरोष्डिताषेवभागित्वम् ।8रान्नां राजभिप्रवरणं पौरोहि्य 

प्रवरणं वा ५ प्रवरान्नाने ततखंशये च वशलयख सानव- 

प्रवरः | दैचददशनिवित्पद्कथनम. आवाहननिगद्कयन, 

शामिषेन्यादोनां चावाहनोयाभिधायित्वम् । ऽखग्नि्प- 

प्रथमदेवतावाहइनम् । र आम्नोषोम देवताजप्रभागयाग- 

योराख्या । ९. अम्नेरग्नीषोभयोच पौर पाखां प्रधान- 

देवतात्वम् | १ °अमावाखायां द्धिपयोभ्यां यागमकुब॑तो- 

ऽम्नीषोमयोः स्थाने इन्द्राग्न्योः प्रघानटेवताल्स् । ११त- 

दमे उक्तयागद््पसन्नय नकारिोऽग्नोषोमस्याने इन्द्रमदे- 

नद्रयोरन्यतरावाहनम् । १ २डभयोरपि पर्वचोरोतरेयिषाम. 
विष्डुदेवताकोपां शयागकरणम् । ११ शाखान्तरीयाणाम् 

उभयोरपि पच्चयोरुपांशुयागभिन्नयागाभावः।१४पित्रप्रायङ्गो- 

पां शयागानाम् आवाहनादिनिगद चतुष्टये अावाहइनादोनां 

चां पदानाम् उश्च रितिखं न्ाविधानम् । १५उपांशयाज- 

: बचनानामन्येषाम् परोच्ाषयाम् उपांशुलादवादः, विकलये- 

मोश्धो; शछंन्नाविधानं च । १दैविद्ितरेवतानामद्पख प्र- 

त्व्सतो पां शत्वम् | १७ प्रतिनो दितदेषतमावाइनमभेदः । 

१८ रकप्रद्ानानां सर्गास देवतानामावाहने स्लदेवावह- 

अन्धप्रयोगः । १९. उन्तरनिगमेषु एकदेवतात्वेन संसयः । 

२० एकप्रयोजना्थाया देवतायाः कारणवध्ात् एकव- 

अनेनैव समानता । २१अपराव्यवहिताया देवताया निगमेषु 

सरेकवचनभाङ्घाम् ।२२ अवापोङ्गारयोम्यास् प्रधानदेव- 

वा ज्लवावाहइनाश्र देवाज्छपाखिष्टसतामावाहनप्रक्िया । 

२१द. 

२२ ्ाश्रावयिध्यतेऽध्वयेवे;दमन्वणं तद्नन्तरकरशोयज्च । 

२४ उल्यानपूर्ंक षटिष्रेतिमन्तरपाठढः } २५ च'स पाशं - 

स्वेन पाणिनाध्वयुन्वारल्पर णम् | २६ सव्येन पाचन - 

नोरुष्णा वाऽऽग्नौ धकं कमन्वारम्भणस् ] २७ उक्तोभया- 

न्वारन्भरणे साधारणमन्त,; । २८ दमरच्रइन प णेरा- 

तश्खसं भाजनम् । २९ सं सतारकम्पडत्ति माते लन्य- 

न्ने थ दिच्ष्णीं संस्करण । र ० उदकस्य शानन्त ' डो - 

कषदनाभिमन्त.णम् । ३९ दक्िणोक्तरिणोपस्थ नोपवे शन" 

होटढषदनात् टणनिरसनच्च | २३२ उक्गयोरेतयोिर- 

सनोपनेशनयोः सर्भसनेष प्रथमप्रयोग एव समानत्वस् । 

९१ गौतभाचाय्यं सते हितोयेऽपि प्रयोगे ताटशनिरसनोप- 

बेशनयोः सङ्धावः । ३२८० १अ०२क० | ९अग्नाघेये 

जह्खौदनप्रानकाछे नह्ययो दिनिरशनो पवेधनकरणस् । 

1 सवे सोमेषु बह्हष्मवमानात् प्रत्येत्य बद्धाखः 

पूर्व्वासने एनः करणम् । ३ सने पञ्चयैपविषटख 

दोः सद्ःप्ररपं ानन्तरं तलौव नः करणम् । ४ पश्टौ 
स्ताहाङं ययोः सतु गवद्ापनयोः इनः करणम् । ५ पली- 

शंयाजाथौपवेशनाकरणम् । ई कौत्यमते होटभिन्ना- 

नाभेतयोनिरशनोपतेशनयोरकरणम् । ७उपविश्यानन्तर 

देवेन्यादिमन्त्रपाठः | < जान्वसरे ख बह्िरुपद्स, ग्ल च 

भिड्िित्यादिमन्तृजपः । €. श्प्मप्रदोपरे उक्तजपानन्तरं 

भूपतये नम इति निगदेनाध्व्ेे स्तगावद्ापनम् । १० 

चऋग्निरतेति निगद्मवसाय छहोतारमडथा दूति मन्तजपः 

११ ऋग्नितेव्यादिना सह॒ 'षटतवतोत्यादिकमेकनिगद' 

विधाय तद्षमापनम् । १९ उक्तनिगदे समापने ऽध्वयुकट- 
कमाख्रावखम् । २९ उत्करदेणे विशत खग्नोधं प्रत्या 

खाव्प्रकारः | १९८० १अ०8क०} ९ शाब्ट्लच्चखप्रया- 

जँयेजनम् । २ वनूनपाच्नरांखयोरन्यतरेष प्रयाजानां 

पद्धसञ्खगा कत्वम् । ३ खत्प्रोभितख न सवै यजनम् । 

8 ऋअननुयाजानां शर्वांसां याञ्धानानादिराग्- 

सदतीति । ५ये यजामह इति आग्: खद्धपं,वषटकारस- 

ग्न । ६ याज्याया र द्ध स्वरत्ववलोयस्लोमयधमे - 

व्॑वम् | 9 सगृ वेषट्कारयोराव्योः स, तिकर षम् 1 

ख याज्छान्तख शक्षावनम् | € विविक्रयो; सन्विजात 

योरेकारेक्ञारयोरोकारौकारयो आ द, इति याड इयि, 

व्यञ्चनान्तानां सन्ध्यच्तराण्णं सर्वदा खद्धपेप च लावन २ 
९० अनवण पध विसजैनोयद्ध रेफिभावः । १९ रोफि- 

र{ज्निनोऽव्पपधस्य विससजनीयख रेफिभावः । ६२ वषट्- 
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कारसन्धौ अरेफसं न्खावबणौ पस्य विसं नयसय लोपः । 

१३ व्गा्ां प्रथमख ख्ववर्गोयट तोयव्णापादनम. । १४ 

कारे साहनासिकभावस्य नित्यत्व. । ९५ वषट् शब्द्ख 
वषटकारस्वद्ूपत्वम. । १,६द््ये व पः प्रथमप्रयाजः । १७ 

वषट्क्ञारोद्ार णपूब्बकोऽलसन्तणप्रकारः । १ ८वषट्कारख 

दिषाक्ञोत्तेनोयत्वम । १६९. अलुमन्रणद्यापि दिवाकोत्त 

नौयत्वम । २० इत्येवं याज्याखद्पम. । २दवभि्ादि- 

भिन्नानां तन्नपादि्यादिः हितोयप्रयाजः।र र्वशिष्दोना 

नरांश स दत्यादिः दितोयप्रयाजः।ररद्डो अग्न इत्यादिः 

सवेघः टतीयप्रयाजः। २ ४ बरिरम्ने इत्यादिः चतथ; खाहा- 

समित्यादि पञ्चमप्रयाजः ।२५अग्निमन्धनादौ सन्द्रखरप्र- 

याजः) २ देशंयुवाकादर्वै' सन्दरस्वरेण प्रयोगः।२७प्रयाजेभ्य 

अद्र भाखिदढतो मध्यमेन प्रयोगः । र्८दरडादिशंबु- 

वाकान्तद्पखय गेषसखोत्तमेन प्रयोगः। २९. पूर््तरयो- 

राच्छभागनामकयागयोरागोरणदेवतादेशयाज्यासन्धानपूबैको 

यागः | २० अदुवाक्यावतोनामप्रौषाणां चान्याया- 

व्याभ्योऽन्यासां देवतानाम. खादेशपूब्बेकयागः । २१ श्रङ्- 

प्धानद्मे सोमकम्ब यि व॑ज्रानरोयमप्रत्नसंयाजणब्द्नोधि- 

तयोः पदार्श्योमध्य तत्नोत्मचराभ्यो देवताभ्योऽन्यासाम् 

अदेथपूव्येको यागः । ३२ पौशंमाखामाज्चभागयोः 

सनिभित्ता वालं ज्नसंत्ना | ३२ अलुवाक्यातणवविचारा- 

वगमादि । ३४याजरयोरादुवाक्यादेवतानन्यत्वस् । ३५ 

आदित आरभ्याजगभागपय्यं न" वाम्यमनम् ।१६याच्चा- 

दिभ्योऽन्यदष्यारभ्यासमाप् वाम्यम् । ३७ यन्नसाधन- 

वचसोऽन्यत्र वाम्यमननियमः | रेष वाभ्यमननिय- 

सातिक्रमे अतो देवा अवन्तु न दति वैष्णव्या ऋचो 
जपः । ३९ उक्ता विक्रमेऽन्यद्या अपि वैष्णव्या चो जप- 

विधानम् ।३६ स °१अ ०५क०। १ रिधिक्रमप्राप्नानां देवतानां 
वच्छमाणलिङ्गक्रमाभ्यां याज्यादुवाक्यायोल्ना । रप्रधा- 

नानन्तर च्वटकतो यागः स्त्र च पूष्मेमचुवाक्यायाः 

पञ्चाद्याज्छाया प्रयोगः} ये याजमद्े प्युक्घा बलया 

विभ्वा देवतामादिश्य प्रिया धामान्ययाडति सन्तुपाठः | 

४ प्रयमदेवतायाः पुरश्तादयाडग्नि शब्द् न्यक्घा उत्तरासाम- 

याट् अन्दस्येव सव्वासाषपरिष्टात् प्रिया धामानिशब्द्खट च 

सन.तप्रयोगः । ५ याज्या विभेपेऽदच्छासख कर व्यतवम् । 
६याज्यापाठटे अधच षोच्छ'सकत्ेव्यता ।६ख०१अन०्६क० 

१ यध्वयंणा प्रदेथिनोपवांञ्जनपूवकौटापवगे शोधने | २ 
आओआाधरगोधनख मन्त्त्रियेषः | ३ अध्ववुणा द्डा- 

श्रा 

सहणपूैकावान्तरेडावद्ापनप्रकारः | ४ खयं यजमानेन 

इडाया अवान्तरडासहणप्रकारः । ५ अध्वयुकषटक वा 

तद्गहणम् । € इडोपह्कान प्रकारः । ७ सह द्वेल्वादिना 

तस्र पह्त द्त्यन्तेन भन्तृण इडोपह्वानम् । च्डोठये- 

जमानपञ्चमानां वा सव्वश्वामवान्रेडामच्तणपूरैकेडाभच्च- 

णम् | रुस्०अ०्क० | शक्डाभोक्त मांजंनपूव्वं कमतु- 

याजचर खम् । रेमाज नप्रकारः ' ३ेअलुयाजलक्तणम् । 

४ प्रयाजादयाजयोगेणकघनम । ५अदयाजानां विल 

व्यवस्थापनम् । € एकेकं प्र {तस्य यजनविधानम । 

७ अलुयाजमन्तणां खूटल विशेषे कचिद्वसानपूव् क कचि- 

दानवसानपृत्तकं यजनविधानम । जद्र््रर्क.०]!स्क्त- 

वाकाय सम्रोषितस्छ देवतादेशानन्तरम ददं हवि रि्युपस- 

न्ननम_ । उत्तरा पि देवता आदिश्य दं इविरियेव- 

खपसन्तननम | ३ दिदेव तबड देवतयोरधव ओेनालते त्यस्य 

स्याने अक्रातामक्रतेलयहख क्ैव्यता । ४ अवह खाहेति- 

निगदख पश्ुयागेऽपि प्रयोगः ।५ ऋावापिकदेवताक्रमप्राप्रा- 

रथ॑म् अावापिकान्तमिल्येतदादिकधनस् । ५ छ ° १अ ०९क०। 
१शंयुवाकाय प्र तख तच्छंयोरिति सन्देपाठे प्रणवनिषेधः। 

२ ताश्यप्रषितायाध्वर्युष्ण बेददानम् । र बेदपरहणे 

बेदोऽसोति मन्त्रपाठः । प्रतिविकारभावेऽपि कत्स्तमन्त्- 

प्राप्चिः, अन्येन सोमयाग एव याज्याङुवाक्याव्छत््णापनं 

यागएव केवलं देवता विशेषाणामतुटत्तिकथनं च । ५सन्त्- 

भेदानां पल्नोसंयाजसंज्ञाविधानम् । दै प्रजाकामख्ध यज- 
मानस यागभेदः । अयजमाने सचह्तेऽपि होठरेव कतं तव 

याज्यादवाक्ययोहट कर त्धान्यतः प्रस्हिः, कुहमड- 

भिति सन्त.पाटे यजमानख् स्यंकटंतव च । स्पाखि- 

तलस्थाज्यद्धपेड)पङ्धानानन्तर' तद्ध कतयविधिः । € अाच्चे- 

डाया ऊद्धं शंदुवाको मवति न वेति संशये दतिकर्ंव्यता- 

विधानम् । € स०१अ०१०क०। १रोताश्वयुषा वा पवय 
बेदं प्रदाय बेदोऽसौत्यादि-कामायेत्येवमन्तमन्त,षाचनम. । 

रेप्रजाकामायाः पल्ला वेदशिरसा खनाभ्यालम्भनम्। 

दकामनाभावे वाचनानन्तर योक्लविमोकः | ४ दिशतं 

योक्रं निधाय तख्ोपरिष्टात् वेदानां निधानम.। 

५ टखेभ्यः परस्तात् बेददखरं लिख पूर्य पालस्य निधानम. । 

६खात्मानमभिग्डशतीं पल्रोमभिश्टतः पूभसीति मन््रवाच- 

नम 1 ७पूरखःपात्राददकं ग्टह्ोत्वा तदुडुचन् तां चं 4 वतीं 

वाचयतोलुक्तिः । ८योक्रखाधस्तात् पल ्लिङन्षानभाकनसच 

सव्य पाणि्ठत्तानं निधाय पूखं पालन निनयन् माहं प्रजा- 



चश्च 03 1.1 -। 

भिति तांवाचयतोलयुक्तिः ! वेदानि ब्टहोत्वा गाद्पत्या- 

दारभ्य तन्त्, तन्व्निव्यादिना सन्ततं स्तणन् आहवनोयं 

गच्छतोत्य क्तिः । १०्सव्वाखि बेद्ढणानि न स्तरितव्यानि 

नियमेन येषितव्यान्् तरक्रियाधेमिय क्तिः | १९. च्रौता- 

तिर्क्गेषु गाद्धष्वपि सन्त्सध्यंषु कमी सखाहाकारसतैव 

कर्त्तव्यत्वंन वषट्कारखेतय् क्रिः ॥ १२ अविहितिशेषाणां 

होभाग्याधानोपस्यानानां, तत्तदितिकषत्तव्यताप्रकारस् च 

विधानम. । १३ एकमन्त्राणि कर्मा्)ति न्यायेन व्याह 
तिभिरिवि बह्वचननिर्देशात् चठ कममणां क्रजेसोव 

करम. । १४ प्रयोगमभ्ये मागान्तरे निव्क.न्तसापि 

जियमा भवन्त्य वेत्यस्य व्यतिरेकष्टखे् व्यवस्यापनम | १५ 

संस्थाजपः तख च सोभेदिषू निषेधः ।१दहोदरेव केवल- 

भेतावच्चम् अभ्नोभसयान्यद्पीतय करिः । १६० १अ ०११क०। 
९ ब्रह्माधिकारे पिघयः । ९ व्याख्यातानां होलाचमन- 

यन्नोपवीतशौचानां बद्धाधिकारोऽतिदेशनम ।९ तत्र कण्पेच 
कचचिट्गच्छति क्ित्तिठति तत्र भूयसाभेव धं खाचरणं 

जद्धणः इति व्यवस्यापनम। 9ब छिदि ऋतिजाममिडखा- 

यादिशः प्राचोत्वोक्तिः | ५एकञ्िन्नपि प्रयोगे कचिदासनख 

कचित् स्यानख च लाभोक्तिः | £ तिष्ठतां होमेषु अव- 

मट्कारेष च स्यानासनयोर्विकल्यः । ७खनन्तर लह य विष- 

यादन्यलासनकथनस् । ८ समस्तपाण्टङ्ुटस्याये शा इषनोयं 

परोत्य तख दच्िखतः कु्ेषुपये शनम् । € उक्तो पनेशना- 
नन्तरं मन्त्रभेदजपः ! उक्तजपस्य नद्यजपत्वम. । १९अध्द् 
यैका कम् उपविष्टातिसजंनम । १२ चओ" प्रणयेत्ये ता- 

४, 
इशातिसजनद्पारन्नाप्रकारः | १३ कम्ब्रादुङ्पाणाम. 

आदानां कतत व्यतोक्तिः ¦ १४ उन्तरविवच्ाथेम् उञः 

प्र्वादिकथनम । ९५ प्रणवादूद्खैःवा उङ्धभावोक्तिः। 

१६ प्रणोताप्रणयनकालादून् हविष्क. न्द्रोद्धारणपयेनत 

वाग्यसनपून्बे कमासनम् । १७ पणुयागे चात्वालमाजंन- 

पर्यन्त वाक्यसुयमः । १८ स््व॑लोभेषु षम््रौभिप्रंषा- 

रग्भपू््ब कं ॒सब्रह्मण्यापययं न्ते वाङ््िमः | ९९ प्रात- 

रुवाक्काखात् परम् अन्त्यासयहयागपयं न्त' वाग्य- 
सनोक्तिः । २०खवनल्रयेऽपि एरोडाथप्रचारादि, तदिडा- 

पर्वंन्तं वाम्यमनोक्तिश्च। २१ख्ोादौ रदुध्वभिव्यादि- 

अस्त्याज्छावषट् कार्य न्त' वाम्यमनोक्तिः | २९ एव 

मागलोतलेप् उप।करणादि समाभ्निप्येन' बाम्यमनोक्तिः 

२३ श्ववत् सन्तुवति क््मीश्ि वाम्यमनोक्तिः। 

२४ चउक्नादन्यन्नापि विषये होढदल्यवाम्यभमभावः । 

श्रा 

२५ वाग्यमनश्वेषे प्रायञ्िक्तविधानम् | रद श्म्नोषोः 

सोय प्रणयनावधिवाम्यमनम् | ७ दक्षिणतो बलत 

एषाश्ुःशिशान इति खक्तजपः | रेट्गमनापरिसमाप्रार्वपि 

उपजेशनादिकरण, बह्मजपविधानन्च | २९ सोपभयागे 

अग्निप्रणय नान्ते बह्मजपनिषेधः । ३० विद्धदटवाक्यख्यापि 

यन्नमनसबोकतिः। ३९ विपय्धासान्तरितयोः प्रायि 

विशेषोक्तिः । ३२ बेदभेदेन भेषधेऽग्निभेदे प्रायच्चित्तभेदः 1 

२२ सव्वभ्यो बेदेभ्यो युगपद्वोषापाते समस्ताभि- 

ऋ म्मिरेकाङ्ति ख्पप्रायचिन्तम् | ३४ स्लगद्ापनात् 

प्रागङ्ारख्य बहिःपरिधि पाते कर्म्रमेदः। ३५ तत्र 

दिग्मेदेन निर्गतौ होममेद्ः कम्रं खि खाहाकारान्त्व- 

भावः । ३६ अध्वष्वंलुप्रहरणोक्तिः २७ । स्खूष्टङ् 

इूल्यादिना प्रकताङ्भारद्ोमोक्रिः। ३७ स० शण 

१२ क | १प्राथिल्रहरणनिधानपून्यकं तत्प्राशनम् | 

२ इ.ङामल्यमाजनपूव्येकं चतुर्धाकरणे ठते भ्रा:पतर- 
हरणे ब्रह्मण अानोतव्रह्ममागख निधानम् । ३ प्रथित 

इरणदेशखय पञ्चात् कुशेषु यजमानभागनिधानम् । 

 प्रजापतेरिल्ादि मन्त यान्वाहार्थावे्णम. । ५अन्धे- 

नाङ्गे नान्वा्ाव्थौवक्नाखविधानः ब्रह्मभागे शि्टमागविधा- 

नञ्च । २ प्रस्यायाम इति अध्वरमन्त.पाठानन्तरं प्रति- 

छत्वे वालुन्नोक्तिः। ७ शमिदनुन्नानं, जघन्यीभवतः 

स्ेप्रायदिस्ोमः, अगग्नोभसय बद्धान्वारम्भरणं च । 

द इतरेषां होतारम्भणविधिः । € उक्रयोरेतयोहौम 

एव काये अन्वारम्भ परस्सरभावः । १० स्ेषां होम- 

क्ट यामन्वारम्धकतु य" च संस्थाजपेन उपासनविधा- 

नम् | १०८० १ अध्याये १९ क०। 

१ प्रौखंमासेनेदिपशुरोमानापदिष्टत्वम् । २ उप- 

दिषरिदप्रशसोमौ रमावाखायां पौखंवाखां बा यागख 

कर्व्यत्योक्तिः। २ चलियवैश्ययोः प्व योरेवाग्नि- 

होत्रद्होमकतत व्यताविधानम् । ४ राजग्यवेश्ययोः 

पव्वेतरोष कालेषु तपखिव्राह्मणायौदनदानम् | ५कत- 

ख्यस्वभ८वस्य सोमयाजिनञ्च च्लियख वैश्यस्य वा सदा 

च्नोमविधान' न केवलः पबवंचोरिल् क्रिः । हेबह्वां 

समानान पञ्चादविधाने षति क्रमेण सम्बन्धोक्तिः । 

७ एकस्या णका ` देवतावा हे दे ऋचौ याज्याद- 
वाक्ये) ए देवताविशेषस्य तञ्चि्कयाज्यादुषाक्या नादेथे 

नित्ययोखतयोखं होतव्यत्वोक्किः । € कम््ादुषानभूता- 

नामम्न्याधेयप्रभ्टतीनां मध्ये गाहपत्यादयम्् तत््र्थमङ्कार- 
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निधागङ्पाग्नपाधानस् । १० कत्तिक्ादीनां सप्तानां 

नच्तल्ाखामन्धतमेऽरन्याधानविधानम् । ११ क्तानां 

सप्रामां किचित् नक्षत्रे प्व्यणि वाऽग्नराधानख 

कत्त व्यत्यस् । ९२ वसन्ते नाह्मणगु्काधानविधिः । 

१९ सोश्न चतिययुखक' वर्षा वेश्यगुकं शरद उप- 

कुदटयुकं चेति च्ाधानलयविधानम् । १४ आपदि 

छाधानप्के कालनियमाभावः | १५ रुतसोमयाग- 

सङल्यखय खाधानमिच्छत आधानकालानवेक्तणम् । 

१६ आधानायेमध्वर्ययजमानयोः शमो गभा द चलयाद्र्या- 

इरशविधिः । १७ अण्न धेवख पूण त्यन्त कत्त - 

ब्तत्वस् । १८ दहोनाभग्निसाधनत्वोक्तिः । १९६ प्रथ 

मायामिटौ केव ग्निपवमानार्निनामके इ देवते | २० 

पवसानयुखकख दितोयसखयाग्ने यांच्ालुवाक्योक्तिः | २९ 

खि्टरखम्बन्धिन्योर्याज्छा रवाक्ययोक चोः संयाज्या त्वसं- 

च्ञा । २२ सरत देवतागमे प्राङतोनां सर्वासां देवताना- 

शद्ारोक्तिः । २२ ऋच्छमागौो खित दान्तरा 

वष्ब्यानां देवतानाखद्व्त व्यत्व विक्लतौ पुनव हितानां 

तद्क्भिंकत्वद्धति । २४ देवताभ्योऽन्यलापि अतिदिच्ख 

विरेकाय त्वोक्तिः । २५ दितीयायाभिषटौ पावकाग्नि- 

शच्यभ्निनाभिके हे देवते । ६ साहवानित्यादे ग्- 

इयख सं याच्छात्वकयन, ठतीयायानिष्टौ ऋधिककषामि- 

धेनोदयोक्तिः । २७ अम्नीषोमाविन्द्राम्नो विष्ण - 

रित्यख वेकल्सिकत्वम ¡1 रर अदितिनामिक्षा इष्टिः ॥ 

९९ अदितीष वौच्योक्तिः। २० प्रेद्धो अग्न इमो 

म्न द्त्यनयोः स'याच्यात्ोक्गिः विराजौ धाय्ये 

द्युक्गि्च । ३१ आद्योत्तमे इटो । श्र्यद्यावा इषटिः। 

३१ आद्यायां धा्ाविराजौ | १8४ बैराजतन्ताया 
दृष्ट पनम. | ३५ आधानेनेटिभिच सिडा खगनयो 

दादशाहोरालः खम खद्पेैव धार्यन्ते इत्यं तदजद्धार- 
ओक्तिः | ६ गतचियाभम्नयो यावच्जोवलजस्ता भवन्ति न 

हाद शाङमेवे्यक्तिः । ३६ ०२अ ° १ क ° । १गाेपत्यात् 
उ्वजद्ाइवनोयोडर णम् । २ देवं त्वे ति भन्ते याग्निहोला्- 

द्र खम् र खा इवनोयं प्रति सन्तरपून्वंकग्निप्रखयनसन्त्रः। 

शखः :वनोयायतनेऽग्निनिधानमन्तरः।\ सायं प्रातख्षःकालेष 
- लिधानान्तकम्प्रकरखम् । दैराल्रयं येन इति भन्त्ेश्णा- 

ग्निप्रशयनम् | ७ आहिताग्न अ्रतचारित्वो क्रिः । ८ व्यनु- 

दिवहोभिन ओदयादुव्रतचारित्योक्रिः | € चयस्तमन- 

समवे छोमपिधानम् । १० व्यादभरनसख नित्यत्वम् | 

श्रा 

१९ अम्निपदयलखमन्त्ोदकादानविधिः प्य्, शे ऋर्नी- 

नाषत्प्तिक्रमस्य ोमक्रमसख्य वा विधानम् । १२ दचि- 

खाग्निगारं पत्याद्वनो य पयय चे कमोक्तिः ।१४गाडपत्वा- 

द्विच्छिन्नोदकधाराहरणम् | {५ अधिचयखार्े गाहपत्यात् 

कतिपयाङ्गारष्टथक्करण्यविधिः। १६होमसाधनभूताग्निो- 

लापिचरयणम् ।!७अधिच्रयणे मन्त्रविकल्यः 1१८ दध्यधिच्र- 

खणानधिश्रयणविकल्यः १८य्.००२अ०२कण० | १! अकाम- 

कट कस्य निव्याग्न्ह्धोह्ोमसख पयसा काग्येता । रसामा- 

च्नादयन्द्रियतेजस्कामानां यवाग्वोद्नदधिसर्पौ षि यथास्य - 

सग्निोलदरव्याखि भवन्तोत्यक्तिः । ₹ कालविशेषं विना 

छधिचितसात्र एवावच्चल न विधानम् । ४ अपकद्रव्यदध्या- 

दीनासधिखितानामष्यवज्वलनविधिः । ५ पयसा होमे सम- 

न्क दोन पालप्रसालनप॒तेः सवेण प्रतिधेकदिकल्यः|दैएक- 

स्मिन् पुरुषे प्रतिषेकाप्रतिषेकयोरसङ्करत्वो क्रः । च्व 

उवलनारथे सन्तरपूवंकं गारपत्यात् ग्टकोतेनोलुषकेन घनः 

परिष्रणविधानम् | ८ पच्यमानपयोऽवतारणमन्त्रः | 

2 गापल्येऽङ्गाराथां प्रेपभन्तुः । १० आ ङ्ताग्नेर- 
तिसच्ज नमन्तः । ११ च्याहहिताम्नेः पल्याञ्च इति 
कत्तंव्यताकलापः। १२ अतिद्टटखोन्नयमविधिः । 

१३ पत्राणां तारतम्यजिच्छतः सुपुत्रख यजमानद्य 

काम्यकल्यः । १४ रकपुतरखापि काम्यकल्य; । १५समि- 

द्गरणानन्तर समन्त्रकं तद्ाधानविधानम् | १६ सभमिदा- ` 

धानानन्तरम् अचमनपूवकं तद्वधिद्ोमविधानम् ।१७पर्बा- 

त्यनन्तर कुशेष स्तकसादनतवेकं गाष्पत्यावे्त्यम् | 

; 4 पूव्वाते प्रायुदक् उत्तरतो वा उन्तरा्त्यध 

दरव्योत्मादनविधानम् | १९ ₹ोभेषु सव्व त प्रलापतिष्यान- 
विधानम् । २० भूविशदरव्यपृ सं ख् क्कभ्यभानन्तर तङ्ग- 

तचेपवमजं नः पाणितलगतलेपसाजंनञ्च । २१ रेपनिमा- 
जंनकुशमू्खानां दत्तिरत उसानाङ्गःलिनिधानम् । रकु- 

मूलानां द्वितो जलावनिनवनविधानम् । २२ दडः 

निधानानन्तरं जलोपस्य थनम् ।२४यअाहिताग्निकं कातु- 

सन्त्रण्विधा नम् । २५ समन्त्रकमाधोवमानसमिदलुमन्तरणस् | 

२६ ता अद्ेतब चा पूरवात्यत॒मन््रणम् । २ऽसशीपस्येन 

सकटाच्मीक्तित्या त्वदुमन््रयस् । रर याभिः शाभिच्च 

तगवराभिरा गेयो भिक म्भिरुत्त रा्व्यहमन्त्यम् |२९ ~ 

लोक्तय चा त्रयख निख्पश्यम् ₹< ०२० रकण. 

पपे पृ संवल्यरोऽधिकाभिच्छम्भिः सङद्लमन्त्रयस् । 

रप्रवेषिह्तयवास्वादिना सायम्मावदमेष यजमान खयं 



आश्व 

तलम् | ६ पूर्थसंवसद्यरेतरकाले येन नेनापि 
ऋतििजाग्निङोनषोमः | $ इत्रथिष्ययोरन्यतरेणान्ते - 

वाचिना शहोमश्षङ्ृतबियेषच। ५ होमकसैः लमा 

तथेषभचखप्रजारः| & परति जोह्ामपपकं ख रगतथेष 
भक्चखम्। ७ प्रबलो रम्ये न्तूभेदौ । ८ सभि- 

 दाधानपुवको गाप शोमविधिः। € उस्तराङते- 
 नितयलोक्तिः। १० इभिदाधानपूंकं दचिणाग्निहो- 
 शप्रकारः | 

१३ उक्ञषभशणानन्तर च, चाऽपां निनयनम् । ११सुक्- 

प्रलाखनानन्तर' प्रायुदोच्योः चतथा पर्यानां सधां 
निनयनोयत्वम् । १४ कुथदेये पञ्चमी खक गाष्पत्यख 
पश्चात् बशीलयक्तिः । १५ आाहषनोषे प्रतापितावाः चो 

$न्तवेदिरेषे निषागम् । १६ परिचारकद्पाय परिक- 
क्जिंखे वा ताब्श्चाः सचोदानम् । १७ उदष् खेन 

शभिन्नयखाधानं पययौचग्यादिकरणञ्च । !८तिद्धण्ां समिधां 
प्रथमायाः खमन््रक्राधानम् । १९ खवदनोयगाड पत्यद् ति 

शाग्निष दीदिहि दीदाय -दीदिदायेति भन्त्राणां कमेण 
स्ताहान्तानां पालम् । २० जक्गमायें पूववत् प्यथ 
विधानम् रप् यदय धम्य परिसमूहनदयेऽतिदेषः । 
९२१्् चष्याभ्यां परिसमूषनयोः पूव्बभावोक्तिः ।२३षायं 

` प्रातरभयत्राण्नकोलहोमयोरेकाकारत्वम् ।९ 8 रये दयस् . 
जीपकाल पेषकालादि्योदयकालानां प्रातहासख प्रधानका- 

कलम् ।२५ प्राव विेषोक्गिः ४अ०४क०। शप्रब्धत 
. च्चाडिताग्नेरग्निप्रव्वायनाचसनाभिक्रमानन्तर तडुपस्या- 

भम् ।२ दश्िणाग्नय पासनानन्तर षसन्त्रकं गारपत्याहव- 
नोवे्षथविधानम् । १ आाहवनोयद्चिणाम्न् पासनपूवकं 

गाहेपत्याङवनोयेचणं ललाहवनोयसमोपं गत्वा = तड- 

कः परश्यानसू । 8 एतोऽस्नोननवेचमाणय्याड्ताग्न येथे्ट- 

मलनम् | ५ अग्निसमोपं मल्ला वाग्विसगेविधानम्, इतः 

प्राक बाग्यभविधानञ्च | ६ आअभिल्पितदेथगाभिनं 

पन्थान" प्राष्वं खदा छगः पिहरिति भन््रपाठः। 

७ यदि द्बात् भादषाा निभित्तात् अहुपखिदाग्न : 

प्रोरितब्छ इरेेति भन्त्रपूव्वकं प्रतिदिशमग्नय् पस्या- 

ङ्म् ; `: मौ खपासदभीपं प्राष्य अपि पन्धाभिति 

भन्लपाद: ` € समित्मा शर्वाम्बतदखा हिता ग्निज्वलनन्नाना- 

` भिक्रसपूैकम् आहवनोयेलणम् । १० नानाग्निषु समिध 

खपनिधायाहवनोयोपस्यानम् । ११ उपनिहिवानां सभि- 

 भामभ्याभानम् | १९ दचिष्णाग्निसमोपे स्थितखाहहिता- 

४ व° भाग २ 

११ उच्चराछ्तेः पूर्ववत् नित्यल्ोक्तिः । 

(ॐ ५ , 

२९४ 

= प्रकारभेदः| 

रे ते्यः पिख्डनिपर म् । 

श्रा 

ग्ने गाङपत्या इषनीयेच्पविधाभम् । १९ वाम्बिवगेख 
१8 दगरालाद्ैः पोष्य बहुन 

कोतेनाज्येन प्रायबित्तहोमः | १५ एकानेकाग्निरोलवि- 
च्छेदे पूर्क्तयाछत्या होमविषागम् । १६ जक्ताङति- 
ोभानन्तर' प्रतिङोभविघानम् | ‡ऽअमाङिताग्नेरपि 

रशयप्रपदनयोः कततेव्य्विधाने न केवलमाङिताम्न ल- 
दिव्युक्तिः ।१८परबाशादागतद्य तदहनि विदितखाष्वलोकद् 

न निमेदनोयत्वम् । १९. प्रवासादागतस्षाहर रग्नरोत्र- 

षोमोपस्वामं तवृच्यानं तत्प्रयोगक्रमच श्ख०५क०। 
१ +ऋमावाख्चायासपराद्प्ये पि्ङपिदटवन्नविधानम् | 

‰ दक्चिथाग्नेरेकोखृ्ठकं श्टहोत्वा खादेव प्राग्दशि- 

खायां दिथि भन्त्रपूयेक' तत् प्रणयनम् । र अविशिष्ट 

दिक्ञानां सशर्व्वेषां ` क्म्ां प्राग्ट्शिष्णाः दिशमभि 

कन्त व्यलम् | 8 उभयोरपि अग्नगोश्पसमाधानपरिसलर- 
णपूव्वकं दचिणाग्ने; प्रायुदक् प्रत्ययदग् वा एककः 

चरस्यालोप्रष्टतोनां यच्नपालाणां सादनम् । ५ अग्निबमौ- 
पच्ितं चकटं दियत च्ासह्य पपर पोद्िपूष- 
स्याङ)निमाजेगद््पतदाखदेथादुती पादनम् । ६ स्वालखा- 
ख्देशात् पौपरि पतितानां ब्रीद्धोणां शकटे निधा- 

` नम् । ७ ष्णाजिननिहिते उल्खले स्थाच्छन्तगैताव- 
पिष्टान् ब्रीहीन् मत्वा यजमानपलीकट कस्त द्ववः तः | 
८ अवदतानां कोणं दच्ि्ाग्नो चपणम् । ९. दाचि- 

` शाग्नतिप्रणोतयोरन्तराके रेखोकघो खनमम् । १ ° सलद्ाच्छि- 

न्नावलोखाभ्यु चितरेखायां .बास्वितमाज्य दक्षिणतो 

दशि्यारने भिधाय तेनाच्धन अभिषारितख स्थाली- - 

पाक्ख दक्षिणाग्नेः पञ्चादासादनम् } ११ आञ्चना- 

दीनां दचिणाम्नेदेचिखतो निधानम् । १२ प्राचोना- 

वीतिनो यजमानख उपमा हिपर शरौ मोशतयेन ष्टो 

तैर दस्पदटा होमः 1 ११ खधानमःगब्द्ख स्थाने 
स्वाहाकारः सत्वा शोभ} १9 अग्नौ ने्चणातप्र- 

षर्णपू्ैकं पिण्डस्यानेष॒ चेखायां लिभिभे नब स्ति- 

निनयनम् । १५ रेखायां पिख्डनिपरणम् (दानम्) । 

१ ६ैगाणगारिमते पित्रादीनां बयाश्णां ये श्टताः खस्तेषां 

पिण्डदान जोवतां प्र्क्लाचैनम् । {७ तौल्लि- 

भते. पिलरादिभ्यस्तिभ्यः प्रेतेभ्यो जीवह्गयश्च स्वेभ्यो 

निपरखम् । १८ गौतममते त्रयाखाजेकखिन् दयोः चेश 

वा लीव, यावद परान् पितुन् ग्टहीत्वा त्रिभ्यः 

१६. पित्रादौनां जीषितानां 
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ऋतानाञ्च पिर्डदाने उपाय वि्ेषकथनप्रतिच्वा ।२०क७- 

नेख गौतभगाणगारितौस्वलोगां लतदूषणानि । २१जी- 

बव्यवद्ितेभ्यः पिभ्यो नं निपर्यम् ¦ २२ जौकेभ्यो 

` ङोभः तेभ्यो निपरण्म् | २९२ सवजोविनः सवै 

तविधाने तत्रं पिख्ड्ोमख् निपर मन्त च खाहा- 

कारेय कत्त व्यलम्, ख व्येषामपि प्रयोजनानां चिन्य- 

नोयत्वञ्च | २९ पिनादोनां नामान्नाने तत्पितामडह- 

प्रपितामदन्दानां नामस्याने प्रयोगः ¡ रयन हैक | 

१जिपू्तानां पिख्डानाभदुमन््णम् ।\उक्ताठमन्त्रप्रयोगे 

निवभोक्तिः । श.णोमेव्र.चरोः प्रायभच्त ख शायेत्वम् । 

` $खदकोपनयननिनयनशख नित्य कतेव्यलम् ।५पिष्ेषु अभ्य- 

ञजनाश्चनदानम् ।हैपिर्डे ष॒ वाखोदान' त्र वियेगोक्तिः । 

अवजनानद्छ पिन्, पाचनं ततर मन्त । ८ तिद्धभि- 

करम्भिः पिल्, पस्वानम् । €. पिण्डस्यानां पिष्टां 

प्रवाहणम् । १ यजमानद्य दखिखाग्नि" प्रति गतिः । 

११ दलिणाग्निप्रतिगव्यनन्तरं यजमागख गारेपत्याग्निं 

भरति गतिः| १६यजमानवरहकं पिण्डागः मध्यभादानम् । 
१९ पलोकषैकं तादष्टहोतमष्यशपिश्डप्राशनम् 1 
8 अवथिष्टपिरडदयद्धा स, प्ररेपः । १५ अतिप्रथोते 
बाऽग्लो प्रचिष्य तादधपिण्डद्यदाडइः । १३ यद्ा- 
ने चऋामायोनि्मिभिसः ताटथेन पिण्डल प्रायनम् । 
१७ अखयङ्टादिद्ारोभद्ः वाडशपिख्डाथने श्य खा- 
रोगिलनरख्योरन्यदरमतिडामोक्तिः । १८ अनादिता" 

श्नेरथेव पिश्छपिढयश्चकर्यस् ! १९. वरश्रषथानन्तर' 

तदविप्रष्ययन' सतखडुषशना धामततपरिश्चरसे कत्वा 

कोनगरथम् | २० दिः च सपूरयपालाणाचद्धर्गः । 
२१ कखातिरिकख दयेन दिल सम्याद्य वडल्म- 

कर्विधानम् । अ मक । १ दशपूशमासा- 
वार द्यभागखान्धारन्भष्दोयेदिकरणम् । २ अम्नेर्मेगीति 

यथोक्तिः । ९ इरयाष्यारराक्योक्धिः ! 9 आआधा- 

नाननरं सठ्शवद्वरे रोगार्थहाजिद््पनि भित्तवद्गामे 

इनराषेयखच, एनरापने च वच्चणाण्वाया ष; कव्य 

ष्वम् ।५ खक्तायालिटो विभक्तिभिः शद्ठिताभ्यां प्रयाजाहु- 
याजाभ्यां यजनम् ¦ ६ गराधंिगां नराशंसः । 

७ आग्ने ययोराच्छभागयोरक्षिः } ८ च्ाच्चमागदोनुख-` 

इयोक्गिः । र निननेषु सणणयोरेवाहश्य् दिः 1 

१० याज्चायां देवददेषष्डपाया शव्धाथाः कथनम् ¦ 
१ अदताह्वयिनामावचार्याणां लते पूर्वस्य ऋेदछ- 

श्रा 

ष्छाग्ने:, अग्नि लाखीत्यदवाक्यायाच नित्यत्वम् | १९ ८दग- - 
सते उस्रद्धापि केवला ग्नेशकता हवाक्याया `नित्यल- 

विधानम् | १९ उत्तरे याच्ान्त्र इविःयन्द्ख निल 
त्वोक्तिः | १४ संयाञ्धामन्त्भेद्ः । र्ख० ट कर | 

१ ब्रीडिष्छामाकयपैः स वद्छरे प्रथमःग्मन्नैः 
क्मकरणम् | २ आययेनानिङा नवनिष्पन्रश्य भोजन 
निषेधः । ९ वषदप्रद् लोक्ख आआाययणेन यागविधानं 

जौद्याययये शरत्काल प्राधाभ्यम् | ४ आपय 

शाख्या इष्टिः प्रयसः कल्यः, वद्सश्भगेऽग्निहोलीयां 

भेह ौडिष्डाभाकयवानामन्यतमभंा शयित्वा ` तत्य 
यला घायंप्रातरण्निङोनहोभ दति हिसोय इति ` 

कल्यम् | ५ यर्ैरा्यणद्य क्रियाऽन्िया वा इति 
विकलः । ६ अविशेषेण बणलयाथां कल्ये प्रापे 
रान्न इृष्टिरेव नान्य इति विथेषोक्तिः । ७ एकेषां भते 
सर्वेषां ूषटिरेवेति व्यवस्थापनम् । र वषौयां श्याभा- 

काययणेटटौ सोमदेवत्यचरव्यवस्यापनस् | €. अवान्तरे 
डाजपानन्तरम् श्व्ये पाणौ ला तदभिभर्थनम् | ` 
१० इडाप्राशनानन्तरम् आचमनपेक्ो नाभ्यालभ्भः । | 

उक्तेन विधिना सबेमचेष सव्ये भकं स्ेभश्चण्यस् । 
& रव्रष्ोखां यवानां चापययेष्टौकालादि तल यवापयखख 

वसन्तकालविधानम् ध्यायाविराजयडण्च । १रग्यामाका- 

सयक्ख समानतन्त्रे ख करणे सोमृख.तीयलब्यवस् 1 पनस् । 

१8 तल इ्द्रास्न्योः सोमस च याब्धादृषाक्या; | रेअ० ` 
९क० | १चादमाखेभ्य; पूवे बास्व दवः । रच्ायुष्का- 
भेष्छं लोवाठमत्यौ दे देवते अग्निरिन्द्रश्च । १ उक्तयो- 
देतवेरग्ने रायुद्मन्व' युषः, इन्दर च लाहत्व' युः ॥ 

9 आबुष्काभेच्छाम् अग्नोनद्रयोदेषतयोः संयाज्ये ।५ ख- , 
खवयनीयेच्छां रश्ितवन्तौ देषौ अग्निः सीमच । ६ उक्ग- 
योरम्नीषो मयो; खंयाच्छ । ८ एलक्षाभे्टौ अग्निः इल 

देवता । €चक्रायानिष्टौ हे संयच्छ |. १ व्यमा 

योरि श्योरर्निदेवतात्वम् । ११यूब् न्वतेऽग्नं नित्ये रंयाच्चे | 

१६ कालगु्यकद्धाग्ने याँच्धादवाक्ये । १९ उत्तरयोः 

हि श्ोवेखष्यत', तयोयांच्चाहुवाक्यादुगखयोब चप्रभाखः 

योरिटदरदषतासव , तख चेन्द्र ॒विक्हखदुर॒थकल पेखध्य- 
चंयुख कल" वा, अतस्तयोेकष्यवं ्ामाङ्खाञ्च । १४१ि- 
कासख याच्छारवाक्यो । १५ इन्द्रो दाता ख इन 
ददा षा देवता भवति । १६ उभयथापि इृन्द्रद्य या" 

 उाददाक्ये । १७ आषानामाशाषाद्ाां बरा देवता 
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लम् | १८ आथाथोपालानां याच्धाहुवाक्यासाम्यस् । 
१६ ददिविशेषख खोकेटिष चोक्तिः |२०एयिव्यादौनां एच- 

गरेवताल्वक्षथनम् । २१व्रयाणां इविषां याच्छाहवाक्याश्- 

प्ास्तिक्त कचः| २२ त्रयाणां हविषां तिद्धथामु ऋचं विनि 

बेशनम् २ ०१०मक०।१ भित्र चिदेतभूता स्ावैराजी 
 : नानेषटिः। र्महाबेराच्धामन्नरादौनां दशानां देवताम् 

शकप्रदानत्वञ्च | ९ खक्ानां दशानां देवतानाम 
बाक्योक्तिः। 8 प्रतिलोमभादिष्टानाद्वक्तानां दशानां 

` यजनम् | ५ अष्टौ वेराजवन्तरा इटयः। ई तासां 

प्रथमा; षड्िष्टय एकहविषः ¦ ७ सुषाञचशएरोया नाम 

 चऋाभिचारिको इटिः] ८. कुषाश्वणएरोयेटौ याच्चा- 
 वाक्छािङ्गात् देवतायाः कल्नोयत्व', खा चेन्द्रः, इन्द्रः 

` ऋ्रगुखो रेति । 2. पू्क्ञाया देवतायाः संयाज्ये । 

१० खामिभ्टययोः सम्यतिकामानां संन्नानी नाम श्ष्टिः। 

 - १ संज्तान्यां चतद्धां गुलानां देवतानाम् `यकप्रदान- 

त्वम् | १२ अग्निसोभेन्द्रादित्यानां सगुशानां रेवतानां 

प्रतिपादनम् । १३ भेदकाभानाम् शेन्द्रामार्ती शूदिः । 

१४ इन्द्र नितं याज्ारवाक्ये १५ इन्द्रमदतो- 

च. जिकल्विषानस् । १६ भारताद्यागाद्र्ैम् श्नद्रो यागः । 
$ राजञविश्ोरसभ्मसिक्ामानाम् आ द्िताग्नीनां च प्रल- 

` क्वैष संत्तानो नामेष्टिः । ८ शब् भिः प्र्टष्यभाश्ानाम् 
 शनद्रावाङष्यत्या नाम दृष्टिः । १९. अध्वयेऽखेत् रेनद्रा- 

` बाङख्छयं निरुष्य इन्द्राय नोदयेयुः यदा वा खाय 
निरुष्य इन्द्राय नोद्रेयुः ` तदा उभयोरपि प्योः 

याच्धाहवाक्यासाभ्यस् १६. ० । र्ख०. ११ क० | 

` १ संबत्सरमतिप्रवसतः शद्धिका मख्य पविनेदिविधागम । 

; ४ ̀  श्पविते टौ प्रावकात्यौ धाय्ये | १ पविलंष्टौ न याचे | | 

` 6 पिले ष्टौ संयाच्ये । \अ०१२क० वषकामाणां कारोरो | 
मामेषिः | २ कारीर्या घाय्याद्वयम | श्वषकानेिमाले- 

५ $्नन्तौ गायनौ देवौ । 8 वषकामेषिनालेशगनेः चो- 

भख च जन्तमेदः। ५ जग्गा शाले धामच्छद्, शको- 

 $ग्निः। ६ उनत्तरान्िो मदटेवा्थाद्ट्यः पिण्डो 

 सं्चकाः। ७ घामच्छङु णकसाम्नेयांज्चा दवान्यादयख व्यव 

शयया योजनौयत्वम. ! ८ पिण्डीयागख करणस. 
€. संख्थितायाभिशौ सर्वासां दयाम् उपादनम् रण 

थ । क € + 
 १३क० | १ इष्टपयनसंत्तकानि कश्माणि। २ एका- 

 नेकसंवत्सरसाध्यानि सांवतृखरिकाणि क्माखि | २ साव 

 ऋरिकायां कयां फालन्यां पोखे भादा चलप वा 
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भयोय । ४ वरां नाम पषययनम् 1\ अद्न्यहनि चग्नि- 
देव्या इन्द्ररेषत्या धिश्देवदेवाथा चैतसि ` ष्ट्य; विध 
सवनेष यथासहपर॑म् रव॑केटेः कार््यःत्वचच। & विद्वि- 
व्काया एकया रवे इक्ताभिर्देवताभियुक्ञायाः प्रतिदिनम् 
परावःश्वन रब कव्यलस् । ७ दाययते प्र. 
भाखानावाख्यवाबयस् । = ठ आटक्षयो; पूवव ति 
नित्ये नं विकते । 2 उकस्योसतु एष विकारो यत् 
पौख माखां दितोयं इविखसय रेन्द्रलम्, १ ०अमा. 
वायां हितीयख हविषो भेबावरणतम् ! ११ प्रतिपर्ब- 
कतव्य" प्रालापत्यन् इडादधो नजेषययनम् । १२ दयावा 
उधिव्यारयनं नाभेद्ययनम् । १९ उक्तख दष्ययनखय 
कालविधास् ।१४ रतच्छास््रानान्नाताखिषटिषु पौखं माखात् 
तन्तन्वत्वविधानम् } १५ यजकेदेएव प्रते तन्त्र" नान्य 
दपरभिदि ॥ १६. खम्निमन्व नसंयक्ञायाजिष्टौ वैराजमेव 
वन्त्रस् । १७ अग्निमन्यने त्यपि धाय्ये एव॒ कवे तन्त्र" 
न तदन्यत् । शट याच्याहवावयाखद््पोज्निः | 
१९ अद्राक्यालक्ोक्गिः । २० ऋसम्पमे पिह्ितच्छन्द्- 
सोऽन्यस्य षा याच्यादवोक्यानः कव्यत्यम् । २१ सर्वया- 
ऽखवाक्यापे्चया वाज्वाया न सौयस्वस् । ९२८ष्णि- 
ग हडव्योनै याञ्चालम् । ९ शचाभनषटहतदग्बवतोनां दले - 
गस् । २ ४रेवताशदसन््वे न लचच्यान्रान्डेवस् । २५ देव- 
तापदेऽवयक्ते लक्षण गायल्ररेराश्रयणौयत्वम् ।२६ देव- 
ानामानधिगने शाखानरादाव्यतयोक्तिः । ९७ श 
घाऽनधिगभे याभ्यां काभ्याद्धिदगभ्यां यामोऽहवच- 
नच्च | ९८ व्याहतिभिव यागादुवचने | ९९. दितीयया 
विभक्या देवतामा दश्च प्रशवनं अजनच् | ६० नभ्नसंन्ना 
म्यान् गध्या वा प्रखवनयजने | ११ नलसंत्तके कचौ । 
९१ देवनाएदरडते ऋचौ भवत एति । श्य १४क०॥ 
१ अन्निदैव्ये चादाय श्चयनखारन्भारध पूवेद्यु- 
वैश्वानरपाजैन्यायः दष्टः कलव्यत्वम् } २ ्यण्नप्र घेयादीनां 
छपा श्प्रधानत्वोक्गिः । ३ शोमोत्पनच्ना इट्यः। 8 

भायचिक्तः कर ये द्षन्ना इष्टयः | ५ अन्वायात्यानाम् एक- 
व्वानां उग्रांशु्रयोक्गव्यत्वस् । & खरतर 

वा वारुणदसस् उपा एत्वम् । ७खादमौद्ेषु साविवयागख 
उपाक ' --वं चदेववरुणप्रघासमाेन्द्रशनासोरीयेश्याम् 
उपांशुः २६ , < दन्त.युक्तानां पित्रोपसच्वालकानाभि्टीना- 

छपाश्रुत्वस् } १० उन्तमाद्ङयाजात् प्राक. एनराभवटः 

श्तवन्न्ोपां शत्वम् ¡ १} खतन्तरो पां शलबिधिष्टामां खवैसाम- 
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्रिलोषटोनां छमन्द्रतन्लभ् ।!२अाग्.प्रणदषषट काराणां सेतर 

उद्खभनिक्तिः। १९ आअययणेटौ खागनेन्द्र् रेन्दराग्नखय 

वा प्रथमश्च इविष उद्यो भावकयनम् । १४ उश्चविहितख . 

इरोऽदुवाकया प्रणवस्य प्राणसन्ततत्वम् ।!५ याज्याया आग् 

षरटृकारयो; प्राणसन्ततत्वम् ।१६उपां योलन्तरलराणाम् उच्च 

श्वन् । १७ उपाशवन्त्राथां तानि उञ्खानि मन्द्रखराणि 

भवन्तोुक्तिः । शख ० १५क० । १ प्रातरेव प्रे षित- 

खाग्निमन्धनोयादवचनाभिह्धुतिकषरये । २ शंप घ्व 

पर न्त पूर्गवसाने शारामो नोत्तरादानम् । ९ मध्ये 

कगवकाने यल्ारामविधिः तल्नाषयाद््भेषान्नो तरारर्भः । 

४ भथदभानोऽग्निचेन्च जायते तदाऽग्ने राजन्न; एनः 

छनः अन्ने होति क्वावापनस् | ५ अग्निजनकाच्वणा- 

सन्वरम् चक्ञ्धकतीयप्रथवेन धिषटाधेर्ोपसन्तननम् । ६अ- 

नावाप , जातञ्वणानन्तर' धिरेनर्बचेन उन्तराया 
चच उपशन्तननम् । ७ यन्नेनेत्यनया ऋचा सभापनम् । 

८ शमेन चादिषु उत्तमाया छवः रभापनोयलम् । 
€चह्किरम्म् दूति प्रयाजानन्तरं प्रयाजान्तरादोनामाषपनम् 

१५ देषताषटशोक्ञेखः भणत सतवसे ति श॒णकथनञ्च । 

११ प्रकषरणपठितानां नि्गयानां मरतां धायाहयकथ- 

भस् । १९ अनयाजानां देथकयनम् । १ रअहयाजाद्यन्य- 

वमे काले वाजिभ्यो यागः | ०१४ जदं जाहनाऽन- 

वानयाच्चाप्रयोगः | १५ यल कच विषये एकच्ित्ेवा- 
ध्ववेवप्रमे वच्छदूपयोरदल्यदपयोैयोेषट्कारयोः घ 

मख्य रतमन्वम् ।१३याज्धाधभेदच दतरेष् अहवषट्- 

कारादिषु शायर प्रतिषेधः ।!७द्दचि्' षाजिनम् इडा- 

निष भां अञ्चलौ निषाय उपडवयाचनम् ।१८कध्व- 

य्थजद्मम्नीघध्ाां षशोपे = । १९. उक्गवाजि- , 

गद्य किञ्चिदादाय .खलोक्गमन्त् ्ायर्बाणम् | २०छोदभश्- 

च्वानन्तरम, अध्व बहन वनो भाखां करमेण वाजिनभक्चयम् । 
#थजमानादितरेषां सवधां दोचितानां ग्टङ्पतेरन्ये षा 

-अद्य्नेव तङ्गयणस् । ६ वे्देवीटटिदिवसादपरिञन् 
दिने पौष्यमारेनेद्ा तदानोभेव यच्छमाणानां चात॒माखत्र- 

सानां केधनिवत्तनमध्वादिषजीनखूपाणाम् आावरारम््ः । 
 शकेथनिवन्त नस् । २४ श्डाखुवापनाधः यये काये" सध- 
भाखकवणसत्यपकेखनानि वजौनि। २५ कालविधेमे प्रति- 
भिर परतिप्रसवाधैम ऋतौ भाग्यो पगसनविधागम् । 
४६ उत्तरविष्ाथौतुथादरूप र्वपर्गद्च वापनम् । 
२७ ऋाद्योत्तमयो्ा परेष्योषौपनं न मध्यभयोरिति । 

, ऋथमाणे खउक्गषोमकालः | 

श्राश्व 

अ ०१६ क ० परकतवे देनेषिकायां पौर्षमासीमारभ्य पञ्च 

म्यां पौष माखां वरुथप्रवासंर्यागविधार्गस् । शप्रणोयभान- 
ख्याग्ने : पच्ादुपविश् प्रोषितद्याग्निप्रथयनोया प्रतिपत्तिः । 

३ खाखोनख सप्रणवायाः प्रथमाया उपांच्लुषचनम् । . 

४ उपांशुखरस्यानां सखरान्तरस्यानसङ् खये प्रणमेनावसाय 

अतच्छख्य उत्तरया कच चखारम्भः । ५ उक्तांवसानाष्डा- 
 सपूल्नेकम् उत्रारन्भख प्रासन्ततभावित्म् | ६ प्रीय 

भानयोद योर्त्तरमग्निमलुत्रजत उन्तरासा्छचामहवचः 
नस् । ७ राजन्धवैश्रयोराद्यो कचौ । ८ उत्तरा 
भेदैः पञचादवस्याय गेषसमापनम् । € सोमेषु उतर 
बेदेः पञ्चादषस्याय समापनम् | १, यसखितनेवासने पूज 
सहवचनमारन्ध तञ्जिन्न पविख व्यादतिल्यद्पवाग्विस 
जनम् | ११ अन्यत्रापि अदुवचनाहव्रजनयोवाग्वि्षगैः । 
१९ तिष्ठतः प्र षेष तिष्टत एव वाग्विसगः। १४ वैश्रेत्या 

समानाऽग्निभन्धना नास इटिः | १४षच्छादी्नां तिद्धथां 
इपिषाम् रेनद्राग्नरादोनां कसैव्यत्वम् । १५ तवृष्लगतम- 

नतु उपङ्वबयाचने ठ तोयत्वस् । भक्षणे चदयैतवम् | उपव. 
याजनभक्षणयोचच विगेषकथनम् । दंरेव्याभपि एवन्भावच। 
१६३ इष्टौ सं स्तायालवभ् तकं निनित्त' अध्व्युणाम् उदकः 
देचगमनम् | १७ऋपण्टयस्यानिलय तत्व इ छयभानेऽज्येषामपि 

खव-धानादोनां सन्भवच । ?८चातर्माखाङ्गतवं न इयोर्भा 
सयो रनदराग्ननांसकपश्चन्तरविधानम् । श्च श८कर |. 

वर्णप्रधासेभ्यः परम् शेन्दरार्नवक्परः अनोक्ष- 

बद्द्धादित्यान्तकमष््पाणां _ साकभेधान यजनम् | ६ 

९ शाकभेकीवपौखं मायाः पष्य, : सवने सवने रका 

दरिः । ९ उक्षाशषनोयानाभिषटोनां प्रथसायामनोकवान् 

खम्निः यतडुतरखयां दधन्बन्तौ, भद्तः क्षान्तपनाः 

तदन्तरा आाज्चभागप्रष्टतोडान्ता ूहिः। 9 ब्टहभेषेभ्यो 

मरुद्भ्यो देवताभ्य खान्नातयोक चोरष्ञं खः । ५ एटि 

भतोविराजयो भिगद्रड्ितसं याच्चात्वम् | द ज्टहभेधीया 

दन्यत्ापि आवहनर हिते स्यके अनिगदयोः ख याज्चयोः 
. शज्परवः | ७ पिलाया पथौ चेतोदिदवे आवाहने सत्यपि 
 अनिगदं संयाच्छाहयम् । | रसमापितंदिकायां रालौ 
बहूनां याक्जिकानाम् अन्नदानम् । €. रात: पञ्चा्भागे 

पौख दषैनासकख्च शोभका शः कव्यम् । १ ०दषभरये 
णो ११ नेवध्वनौ श्रगुमाे 

१२९. वख्योकदयस्याग्याभावे बद्धान - 

सम्बोध्य चित् रवप्रावन्तंमैम् । 

|^ 

तद्गोभकाङः | 

अन्द् नग्नी 
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१दयादर्व्वौयादिमन्बये रध्वा होप रणे याज्चाह- 
वाक्यात् । 1४ करौद्धिभ्यो शरद्भ्य त्तरा इषः | १५ 
करोड मरतां परोच्वात्तललावाच्चभागौ । १दैअक्रोड्िनां 

सरतां याच्ालवाकःे । १७ माडेन्द्री इटिः । १८ माडे- 

गदरयामिरौ अटदेवतोक्तिः । १९ माडनद्रया याज्छाकथनम् । 

१९८००२० एटक० । १ दक्तिणाम्नं रग्निमानीय तम- 

भ्यव स्थापयित्वा तन्न पिलरख्यक्मकरणम् । २ 

`  भितरपराया इषे जुप्रजपादमन््रष्ादित्म् । रतां पित्रा - 

 , बामिष्टौ कमेशां प्राहखतवम् । 8 अन्यस्ाभि्ौ दचि- 

 शाखलम् | ५ इतरदिखखानि प्रतौ यथान्वय 

 करणोयानि । दै अलच्छसता उथन्तस्ते तखा खचस्ति- 

रहवचनं तल च तासामेव साभिधेनोमां न पनरभ्यासः | ̀ 

७ तां ` सामियेनीनाशत्तनेन प्रणवेन प्रतिपत्तिः । 

द॑ आखाज्छपान्तदेवतावादनानन्तर प्राकतात् च्िटकता- 

वाहनात् परः जव्यवाहनाख्याग्निमावाङनम् । € 

खमे च प्रयाजे आच्यपेभ्यः पू कव्यवाहना खयाग्नि- 

निगमनम् । १०८ज्ञवके विधेषोक्धं खः | ११कायाैभन्त- 

कोपेति कायलोपप्राप्री काय्य लोपप्रतिषेधः। 

, १२पिल्ायामिषटौ अवान्रेडभशणेड़ाभ्चणयोरभावः । 

१९ इृङाभचचये भाजेनाभावः | १४ ख्क्तवाके यजभान- 

नामारेथाभावः ।१५दस्ितः खोद छोतरितिवोक्नश्धोपते- 

| अनम् ।१दरव्योपगुं पस्यान प्राचोनावोतिनां विभि जीवा- 

वमडइच्चारथम् । १७ पित्प्रायासाग्नोधरख दि खत्वम् अ - 

धवय र्तरत्वम्, अनुवाक्याहयम्, ्व्यङ्खायामनवानम् । 

गदाश्रावयपरत्याचावयसस्ं पेण ओ सधे्यादोनां दीष 

न्तानां प्रयोक्षिव्यल्म् । ९०य्.तोनां निव्यतवव्यवस्थापनसम् । 

९१ पितरा सोमदत्त सोमश्च पिमा बहिषद्ः अग्नि 

ध्वा्षाचेतिगुश्योक्तिः । २रपञ्चानां पिद्धणां तिखस्तिश्ल ऋच 

` शक्रिः | २२ बवस्लतख चेदेवतात्वे तदा उत्तमे लिके 

याचज्धालवं प्रचभोत्रयोरलुवाक्यात्वम् । २४ 

'्ि्टशतो याच्ोक्गिः । २५ खिटकतोऽग्नेः कव्यवाहइन- 

शंन्ञा। २९ च्वि्टलत ऊचेः प्रतिभाव: । २७ भन्त्- 

लोपादिभिन्नानां सव्येपयुंपस्यतादौनाभभावाय प्रण | 

तिभावमिधानम् | २८ प्रलतिभावदिवातवाक्याया एंके- 

` कत्वम् | २९. वषट.कारक्रिवाया्ेव खंयाज्यादयम् | 

° वियेषनियमारथे दकषिषयाटतो दक्ति्याभ्ने रुपश्यानस् । 

श१पिलयाभिष्टौ आवन्तनविर हेणोपस्यानम् । ६२दचि- 

शाम्नेदपङ्गानमन्तः । ९ दगा पत्या ङवनीययो रषस्वानम् । 

 धर्वकपञ्चाङतिदोम 

श्राश्चं 

२९ चआङ्षनोयोयस्या नमन्तः । ९५ तन्न्य देकय्था 
गाहेपत्योपस्थानम् ।६६ प्रदक्षिणे न गार पत्यमभितः समा- 

गमने भन्तः । १७गापत्यानन्तरं सव्याट दवि सयन्यकङूपकमे- 
भेद्ाचेगसनम् । दटकध्वयुक्त यजमानेरपिः करव्यतम् । 
१९. प्रत्येत्य अदितिदेवताकया ऋचा चरणम् । ४० घुटि - 

सत्यौ धये निराजौ | ४७० श र्अ० १६क०। 

` १ साकनेषकलमारभ्य पञ्चम्यां पौर्समाखां शुनारीरोया 

गामेषिः | २ पंदधभ्याः पोयोमाखा ऋरशगपि वा श्ना 

सोरीयारण्भः ॥ ४ निदुक्चानिति बायोयु णः 

शुनासोरोयः शुने ति इन्द्र ख इुक्तिः | ४२तत्- 

प्रज्रथगतानां शास््ान्तरोयायाञ्च देवतानां एतत्- ` 

प्रकर्ाज्ाता व बाज्चातवाक्या इत्युक्तिः । ५ज्धोतिरो- 
सप्रहतिकौ चादमौखाङ्गभूतौ प्सो मौ ताभ्यां क्तिमेदेन 

-व्यसतमसख्ाभ्या यागः । दै चादनाखानां रमापत 

दिनरभ्यासः ईद र्ख०६०क० । 

१ अध्याये पद्यक्मा धिकारः | प्रायचित्तात् पू पश्- 

अणक कत्म | ६पथोरूभयतोऽज्यतरतो वा इटटिकरणम् । 

पश्वागवम्बन्धिन्या इटेरग्निदेवत्यधिकलखः । ४ पशु 

या गसम्बन्विन्या इटः कर्प देवताविकल्यः । ५ एक- 

सितु पशुप्रयोगे श्ाग्नेयी चाग्न वैष्णवी चेति इ 

इवम् । ६ उभयेदटिकर्पये एकाः एरखात् अपरखा 
 छपरि्टात् कत्ंव्यत्वम् । ७ सविधिकख वार्णप्राषा- 

 विकखोक्तखाग्निप्रशवबनद् एंनसङ्गेखः | ८ पुवरन्बयाग- 

सम्बन्धिन्या , वेदेः पशादपविदटश्यावचनार्थे प्रोषितश् 

यं पसज्यमानमभिधातमूं कऋष्विशेष वचनम् । ९ अज्य 

नयु पावचनपरिधानयोमान्त,मेदौ । 

एकय् पबह्वे एकंपशयुतन्त्रके कभ णि अन्ययुपादवचनः 

परिभायान््यय् पशस्तवनच्च । ११ प्रथमोत्तमयोरनभ्यारूषि- 

धानम् 1 १२ पश्ुदेवताभ्योऽनन्तरः षनरूत्थावाडइनम् । 

संभाजंनानन्तरं प्रटताङ्तिभिरहौमः । 

१० श्प 

१९ शमाः 

खश् पय पथ वौ काड्तिहदनानन्तरं एनः सशटुसहण- 

सन्त्विसङथन्च | ५ सौय 

एवाहनि पर्ेक्तषहोमः | १६. तैोर्थेनव लब्धविषारप्र- 

पदनाय प्रधास्त्े समन्लकद्ण्डदानम् । १७ प्रघास्तुद्- 

चिणोत्तराभ्यां पाणिभ्यां समन्त्रकद दडप्रतिखडणम् । 

१८ यावत् प्रौषवचन' नालति तावत् उक्तोन दण्डेन 

स्लपरयोः सष्थननिमेधनियभः। १€ उपदुक्तानाम- 

न्ये षासपि यन्नाङ्गानां विद्ारेष्य व्यवार्थनिष्धः। 



श्राष्व ` { ८१५६ ] 

 ३०.परेगितद्ध सतावर्खय प्रौगासुवचनप्रकारः । २१- 

ल्वावरूणस्या दवा क्या दुषचनम् ! २२ मे लाषरुणस् पथ्यं ग्नि 

श्लोकमनोयतोन्नौभानेसक्पाठः | २३असोनेनव सलाव- 

स्णस्य शोमाधिकरणकक्षमन्तरख करणम् |२र्०२क० 

१क० | ६ पशुयाने रकाद्शप्रयाजनियमः | ३ तन्न 

तेषां प्रयाजानां परेषा अपि एकाद्यसंख्वाः । १ प्रता 

दुक्तमप्राशतेष्पि परमेव खयादितयेवमथं प्दीक्तश्य प्रं ष- 

खक्ख एनरुपदेथः। 8 अध्वयो ष होदरना- 

काङ्कणीयत्वम् | ५ प्रौषलिङ्गाभिराप्रोभिह्ौटवजनम् । 

६ शुनकानां, वसिष्ठानां, ख्वेषाञ्चाप्रीष्टक्तभेदकशषथनम् । 

` ऋषिनामधेयखालुरुशानामाप्रोां 

द प्राजापत्ये ठ वरसिश्युणकसद्ितानां सर्वासानाप्रोणां 

जलामदग्न्तवम् । € दश ूततोषु प्रोषित भेला 

वर्यस्य प्रौबवचनम् । १० उक्तपंषवचनख्य होतुरन्तेदि 

दख्डनिधानम् । ११९ अधियु शब्दवाच्ये देव्याः शमितार 

इत्यादिके मन्ते ऽङ्गादि शब्दानामूहः । १९स्दीए षयोः समा- 

दारे ए" लिङ्ग नैषोहः । १२स्तोदेवतायामभिभेयाथां मेध- 

पतिशब्द्ख ए यदुवचनम् । १8 स्तीपथौ मेधशब्द्ख दु वहा 

श्ोवदा बचनविकल्यः | १५ ख निगो द्दम् अङ्गादि थब्दाना- 

, भितरेषाद्धोहनं, स्त्री ए'खभादारेष रष्व त्म घ वदेवाभिधा- 

` द्ध | १६न केवलम ह विधेः पशकमां यत्व किन्ति सर्वे 

यजःष निगदेष चाथैवयेन् कार्यत्वम् | अग्रतो समर्थे 
जिगनेषू इनम् १८ मन्लगतानां ब्दानां प्राञ्लतत्व न ऊद 

जम् । १९प्रतिनिधिष्वपि प्राशतातां शब्दानानूहनस् । 

२, ङपमारथानां श्ठेनादौनां चन्द्ानामूहनसम् । २० ७ 

श्च्छ०्क० | १ आअधिगुनानकमन्तरविशेषकथयन' तलस्यानां 

पदानागूहच । २अस्े्यादोनां नयां चन्दनां खे 
श्वे स्याने छपा श॒प्रयोक्तव्यतवम् । २षट्विं गतिशब्दखाभ्यास- 

नियमः | ४ मन्त्रविदेषजपानन्तरं विष््ाराद्1हत्य दक्षि्ाइन 

व्ावे्तेनस् षतः लत्वा आअसनञ्च । ५ मैतागरुण- 

खाच टत; करणम् | ६ैएुनरावत नकाले पराचाजेवासनस् 

दैष्धण्श्यर कर | शवपायां श्रष्यभाणायां तत्- 

सख्छारां परे धित श्लो केभ्येऽलवचनम् । रेखवाहालल्यथं 

` स्त.शाद्ापनख कतेव्यत्वम् । ३ उत्तमा चाप्रीयाच्ा । 

8 वपा एरोड़ाशोहषिरिति पथोयांमाः । ५ नानादेवतेष 

पशुष, याच्या तदाक्यामेदादेव वपायागवत् एचस्भावः । 

& प्रतिषश्च मनोतामन्त्स्थावत्तं नस्. । ७9एकेषां मते मनो- 
तावा अनावक्तनम् | ८ उक्तप्रदानगतप् षायां समान- 

पाहात्वम् भिः 

 च्राख 

लिङ्कत्यो क्रः € प्रदानप्र षेष ` विक्लतिष च या देव 

तास्तासाभेकंकस्या देवताया आग्नीषोमस्याने ` निहि ष्च 

यदव्यत्वम् । १० योमेषष्हवानामेकंकखा जातिं योद योः ¦ 

शब्द् योनियमनसख्य बेकल्िकत्वम् । ११ वनद्तिखि्ट- 

ऊल्द्क्गवाप्रौेष 

१९ हविषां नानाद्पतवात् सखन" सेनेव शब्ट्न निग- 

मने प्राप्न इरोडाथथन्द् नैव चवादोनां निगमनबिधा- 
नस् । १8नेधोरभीयानिल्ये योः पदयोः पच्चभिधायक्षलम् । 

१५ याज्त्रायसि दानां दिवचनान्तानास् एकवचनवदङ्वचनयो- ` 

रिश्यकारपरियह्टाथे पाठविथेषः १५८० ३अ०४क० | 

प्वपाह्ोमानन्तरं शब्रह्मकानां बदुचानां स्वेषां सह मा्- 3. 

नम् । सद्मा इव्यनयचां यजषा च उभाभ्यां माजनम् | 

३ प्र्ङ्गभूतायामिष्टौ आ तिदेशिकमाजंनख्य प्रत््ययैम्यथौ 

` सार्जनख एतायत््वोक्तिः | ४ धएरोडाथच्रपणपय्यैनत 

तोयेन निषक्रम्यारुमविधिः | ५ प्रधानखिष्टलतो- 

भेदे प्रतिपत्य प्रधानेन चरित्वा खिता चर्विधिः । 

दै खिषटकद्धरणथावसषरे ्ागन्तकर्यानैरये पशुष्टरोडाथ- 

खिषटकतां चर्यस् ।ऽचअन्वायत्तदेवतानां हविषां चावाइनाः 

दिष् निगमेषु अदटत्वभावः 1९ इरोडाशानानिति ₹इविभेदे 

- प्रौबखोद्यतवम् | ० डाय अर््वम् उन्तपरं षोद्यता १०८० | 

अ०९क०। {द्डोपधानानन्तर मनोताहचरणम् | २८ 

दिषा चरणभ् प्रौषाणा तद्श्चिङ्गत्वञ्च । श्विःप्रषे कतर ` 

णवाम्नीषोसावेतेत्यत्र रेतरेयाणां सष्डतिः । 8 दिदेषता- 

दन्यत्र एकदेवते बड़टेते पशौ भैत्रावरुणयोर्देवतात्वम् | ` 

५ एकदेवतेष व्देबतेष च प्रं षेव तथाहषटत्वम | ६ प्रलवि- 

भावे गाश्गारिमतोज्ञे खः । खथेभेदर शिते चखान््नाये 

विकारस्य निरायेकलम् । स्वपाषोमे ठते अहंबयोरेष्ये 
खाज्रायाः खमापनस् । €. परौ षसमान्न्ायपठितं वनस्ति- 

प्रोबसभितो वे कचौ तयोरदगश्य लियाज्धाहवाक्यात्वम् । 
१० चआच्छभागयोः करे प्रे प्रधानरेवताङ्गदेदतयोर्नि `. 

गमन् ¦ ११ स्लि्टति इ्ोपह्कानानन्रम् अद्याजेद- 

रणम । १२ उक्गस्यलेऽलयाजानाभेकादथद्धः विधानम् । 
1 ३ प्रहतिभ्योऽन्यासां वे चदेव्यानामाङव्यत्वम् । १९ग्रंषा- 

चिकारनिटन्तय यम् आअनवानशद्ट्ख इनराटत्तिः । १५ 
इनरनवानसख व्याख्यानायौक्धेडः | १६ शङ्गवाकप्रमे 

चाच्छभागयो्य॑ हणम् । १७पशवन्ते पदलयखाभ्यासल्वा- 

भावाय पठितद्ापि धनरभ्यासः। {ट देवत्राना+ 

मदानप्ेभोयपयोगय् प्रयोगः । ` 
१२ दक्तवाकप्रौषेष रोड़ायेन पश्देषताव्ंनम् । ` 



 भेकजातोयपदकलवकथनम् । १९. पशुशब्द्ाासेवावरम 
नान्ययोदवयोः ।२० उत्तरे पू्ेथोक्तसयो्ञ खः | २अन- 
वष्टथे कष्यणि छक्तवाकप्र षमापनानन्तरम् आडङ्वनोये 
दण्डादप्रहृरणम् । २२ सावभ्य्ये कम्पणि आअवभ्टवातु- 

कयन् | 
निन्कृम्य उद््मानख हृदयन्लखादुमन्त्रे, मन्त्र । 
४ उदख्यमानखख ृद्यशलस्य उपरिष्टात् खपाषपस्स- 

८ ̀ भनमन्त,: ।२५ अस टादटछदयच्छलानाम् अन्योन्दशंस्ा- 

 शभेक्चणमन्तरोरोष सपेभासेकैकेन ख{मिन्छयस्ध ङ्म् | 

२६ मन्त्रवियेषवूऽकं प्रथमायाः द्वितीयायाः उतोयायाड 

। बमिधोऽभ्याधानस् । २० वैयङोतरेव `पूर्वं माभ्या धान 
न शेषां ` दुगपत्”' 

रैर. रेय०्६क० | ! प्रदानाख्यकर्म्ोतिप्रोषा एव 

, शश्वते सवरन्ति नान्य श्व क्तिः.। र येषां पनां 

` यानि प्रदानानि तेषां पनां याच्छाहुवाक्याकथन- 

` भ्रतिन्ना। श्सप्रल पू्ैशक्ता ख दवाक्याः उत्तरा याच्धा इति 

` भ्रापनम् । 9 याज्यालुवाक्या चिङ्गितदेवतेन वच्यलाष्णानां 

पनां नानालोक्तिः। ५ रने या ज्धाहवाक्याः | ६ घर- 

खया याज्यादवाक्याः ! ऽखोलदेवतायाः याच्चाद्वाक्याः । 

१० विश्वेषां देवानां याच्छाटवाकयाः। ११ इन्द्र 

` याज्यानुवाक्याः । १२ मरतां याञ्ा्वाक्ाः |. १३दन्द्रा- 

` ग्नोर्याच्चादुवाकयाः । !8सविहठर्याच्यालवाक्याः ।१५ब्- 

खस्य याच्धासवाक्याः । १५८० ३अ० ७क° । १ अष्टा 
दभि गिभः पशकम विधानम्, तसाञ्चचां प्रजापति- 

 देवताकत्वम् । २ याच्ाहवाक्यालिङ्गकल्पितदेवत्याना 
भिरिख्पाथां पन्डूनां विधान, साकचयनतदध्यायगखिताना 

ताश लि यतूम्धमकलोक्तिः । र खण्डने समान्ना- 
` कनां प्ूनां मध्यं केषाञ्चित् सोमाङ्गत्व केषाञ्चित् 

 शवतन्त्रवञ्च । ४ पञ्नं प्रकतिमूतसख शेनद्राग्नख निच्छ्द- 

` नाम्य पयोः कततव्यत्म् । ५ निट पशोः षटूष 
` बदूद्च माशेषु ष्छरे वमर वा कार्यता दैप्राजापल्योपांशु- 
सापरिलसौ ये षणववै शकन य प पा शुकतन्तेषु पां शजप- 

विलारोक्तिः । ऽपरौषादेरपि आयुर स्थानभाजिलम् । 

र ् ाददादोना सप्नाना यथास्थानषपाशत्वम् । ८० 

अनक | सौलःमरयाख्य कजरा धिकारः। २तन्ना्चिनसा- 

शराश्च । { ८५४७-1 

२९ नेदस्तरणो त्तरकल्पः धस्थाजपात् प्राक् 

र्८शंस्याजपान्त पशुतन्त्रम् | 

ष पूष्णो याच्चादवाक्याः । €. इडइच्छतेयांच्चाहवाक्याः। ` 

3  रस्वतन्द्राःपथव बा ष्य त्य ञ्चतुथे ¦ रेन्द्रसावित्रवाङ्णाः पश्यु- | 

 एरोडाथाः यथाश्कम न भवन्तीत्य क्रिः) ३चात्वालमाजना- 

श्राख्च 

नन्तरम् आश्चिनसारस्तैर्य हे प्रचरणं तेषा ञचाठवाक्या पष , 
याज्रानां कथनम् । ? कुम्भी स्यसुरावे्तणमन्त्रः य इपा- 

लस्वञ्चरातैचयप्रकारचच । ५ सरायहपयोखहयोभेक्चजप- ` 
विधानम् | ६ सछराखद्ेषेव प्राणभक्तविधानर् । दै 

२अ०६क०] ?विधानान्ययानावे प्रायञ्धित्ताधिकारः । 

२ 8 तख ाभाने प्रविनिध्य.पादानस् | ३ इटरिमध्य- 

खूपान्वाद्िताग्नेः प्रयाोपपत्तै अण्नोनंा ययु 
च्रयनम् । 8 समन्त साज्याङतिह्ोभकं समारोपणं 

छत्वा गलनविधानम् । ५ समारोपखद्पम् । 

६ यजमानक'कष' - गा्पत्ये पाणिहयस्य सङतृप्रतप - 

नम् । ७छक्गप्रकारेषाह्हिताग्ने : शभारोपण्णागन्तरमड्धत्वा - 

गमनुषिघानम् | र यजमानकट'क' समन्त्रकमरषी- 

मन्थनविधानम् । € खवदोष्यमानसखाङषनो यस शस्यापरा- ` 
साद् शंवपनम् । १ ° यदि त्वतीयाद्यद्यमावा. "नै- 

` ख मालों वातोयाद्यदि शाऽन्यलाश्निषु यजेत यदि वा्धा- 

न्योऽग्निषु यजेत बदि वास्ान्योऽग्निरम्नोन् व्येयाद्यदि 

वा शाग्निहोत्रं उपसन्ने हविषि वा निरप्रे चकरो- 

वच्छ एदगोषाऽविषिारमन्रियाद्यदि वध्वे प्रभोयेत 
दयेव निभित्ते इृशटिविधानम् । ११ उक्ताया इटः 

पथिक यं्ाग्निदेवताकलम् । १९ उक्ताया मिष्टौ अनड- 
किया । १ रणेक्ञाया इष्टः आअग्निभिन्नव्यवधाननि- 
भित्तकत्वे विषानभेद्ः । १४शना व्यवाये अपदानं भखना 

परिपृरणम् । १५ भखराजगरोदकराजपरा च सुन्तनने ` 
प्रतिराजि भन्त्राहत्तिः । १६ उक्गराजिभ्यां समानं लत्वा 

$ऽहवनोयादगमनानन्तरं ततः प्रणोय तदुपस्यानस् । १७ 

पथि टत अन्यवद्छोन दोहनौोयाया गोः पयाग्निङोता- 
` न्तरं प्रातरादौ प्राक् देाग्निसंस्कारात् सत्वा दाङ इ - 

क्िः। १८ खपरपरच्चे आदह्किताग्ने मरणशङ्काया तत्पच्ता- 

बशिष्टा्छतिभिः एततुपर व पच्चनयनम् । १९ आावाइनानन्तर 

प्रघानयागादर्वाक् 'हविव्यौपत्तौ तख प्रधानयागादे 

स्ैछाज्य नेटि" सषा युनरिजा न भवतीतयुक्तिः । २० 
च्य्,तकेशनखादिभिरज्येवौ बोग्बं हैविःष इषु नान्यः 

खलयक्तःशुदु्पायः । २१ कठिनानां भेदे द्रवाणां छ्रये 
हविषां दुशटतवम् ! २९ इष्टानां हविषां अश प्रदेपः। 

` र श्चानच्नाग्यसख् दष्ट मध्यभेन , पला शपरेन वलमोक- 
हारे प्रतिषेचनम् अश्च, वा द्वष्णोभिति विकलः | 

२४ अन्तः परिधिदेथे विष्यन्द्मानश्ध हविषो निर्वप्म् । 

२५प्रातदोे दष्टे इयोः पात्रयोः लसत्वाऽन्यतरत् 
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दधिभावाय आतच्य नाभ्यां दधिषद्योभ्या प्रचरशम् । 

२६ पयसि इष्ट तत्श्याने एरोडा थव्यबस्या | २७ दधि- 

` पयोष्छमे साच्नावयदये इटे ̀ इन्द्रा ्निदेवत्योदगसिद्धयथे 

पञ्चशरावपरिमितवरोहिनिषैपणम् । २८ इन्द्राग्नेयाः 

चक् चरश्वम् | २९. एकेषां भते केरलभित्रदेवताकपञ्च- 

अरावोत्मादनानन्तरम् इन्दराम्नमोः थकचरशम् । 

३० सान्नायथा्थैमपातानां वषत्धानां पाने बायुदेव- ` 

व्यया यवाग्वा यज्ञमस् । ३१ गर्भमिति भन्ते ख कूव- 

तोऽधिधिवस्याग्निष्ो खा भिमन्त्रयम् । १८.०२अ८ 

१०क्० | १ उपाव्ष्टाया इद्यमानायाञ अम्निहोबया 

गोरभिभन््रणम् । २ उक्राया गोर्लयापनम् । देजक्ताया 

मोक््धसि चे चोदपालरूपोद्ष्टद्य इगध्वा बाद्णाय 
भानाथेन्ततृप्रदानम् | ४अब्दायभानायै उक्ताय गमे यव- 

सद्ानम् ।५ दग्ध थोखिताकारत्वे निरवथेषख गाहेपतये - 

. दाङविधानमन्येन दर्ये च होभकरणस् । ६ दाह 

नोत्तरं पाल्य भेदने पानात् पतने वा विकिप्तपतित- 

त्यागेनान्यद्याइश्ख्याभिमन््रणम् । ७दोडनावस्यायां प्रयः 

श्लान्द्ने स्कन्ना शाभिमन््रणम् | ८पिरिथिदेन सालस्य न 

कोमः। €. होमखापयांप्रौ अभ्यानोयान्येन होमः । 

१०पयसि च्छन्न प्रायचित्तम् । १।्कन्न सवान्ना भिभथे नम् । 

१२ परयःयेषेय छोमदिधिः | १९ खूग्गतस्छाऽथेषे पुन- 

खन्नोय होसकरयम् ¦ \ $स्यालोपाने येषाभाने खुले 

नाच्चेनोन्ीय होमः । १५ प्रधानद्टोमदयपय्यं लम् 

चकङ्गद्धपा प्रायचित्तिः । ६ पन्वोक्तहोमे प्रारतख मन्त्- , 

द्यापवादङ्धपया षादरयः कचा होनः भारुशोजपञ्च | 

१७ वाङूणोजपो वारुणोषोमः अन शममिति तयख 
शेषे होमे भमाल्नापचारङोमे पएनश्न्नीय होमे च 

कर्तव्यता । १८ गाखगारिमते उक्रप्चलये पुन भः। 
१९ शरबरेति शष्टायमानमस्याग्निष्ोल्द्रव्यख आनभिमन्न- 

म् | २० उद्वाङ्ति विष्यन्दिते च प्रायचित्तान्तरम् | 

२१ चभद्ध मध्यमेन पलाशपर्येन शोभः | २२ अभि- 

इष्ट ऽधिकशचभिदाधानम् | २३ उत्तरखा आाडतेः 

स्वान्द्ने सजिद्ाधानम् | 

. खाय होमख्व प्रदोषान्नकालविधानम् |. २ स्वान्त 

प्रात हामका्त्वम्.। ९ सायं प्रातद्धानेऽतीते. चत्- 

ग्टङोतेनाज्यन होमः | ४ कश्िनु काले केन मन्त्रेण 

'होभखदुक्तिः । ५ अग्निहोत्र समापने वाश्णोटिः 
काश्यां । ६ङोभोत्तरकाे प्रातः इच्छन्ते वरदानम् । 

२२० रेच्छ० ११क० | \ 

श्राश्च 

अचग्निङोलसमाप्रौ च हवनीयय्याट गमनं शल्या एनखडद- 

रणम् | ८ तन्निभित्ता भितरश्छ्ीभयदेवताका दृटिः । €. ` 

दूदिसमाप्रौ यतवाचोः पल्नोयजमानयोरग्नीन् च्चलयतो- 

रनश्रतोरहः रेब्ठपोषखम् । १० दयोगैबोडुगधे न रात्रे: 
पवैचदथैभागे सायमग्निहोलहोमः । ११ एकच्िनु पय- . 
स्धिश्िते हितीयमवनोय तेन होमकरणम् | १२प्रातःका. 

लातिपातनिभित्ता प्रातरिटिः | १९१ उक्तायाभिष्टौ त्रत ` 9 

"ड् यकखयान्ने देवतात्वम् । १ ४स्काले एव प्रणो तेष्वम्निषू = ` 
षहोमकालातिपत्तौ ` प्रायबिक्छोक्िः। १५ इःखेनाञ् 
पाते प्रायञ्धित्तिः | १६ अग्निहोत्रं विषिनादनुते- 

खा हवनोये यद्यस्तभियादकंखद्ा भड्षिद् बाह्रेन तख 

निधानान्त कारयेद्िष्यक्तिः । १७पूज्य वत् अहुत ऽभ्युदिते 
यद्यकौ बड्िदुनाद्वयेन तत् प्रणयनम् ।१८ चखाञ्च्य हेमर~ 

 जताश्मनयनद््पकाग्थान्तरो क्तिः । १९ कालात्ययेन प्रायदिश्त- 
विशेषोक्तिः २ ०उक्तषिषये प्रातःकाले विेषोक्तिः ।रशबिदय- 

साने शा ङषनोये गाङपत्यादगमने इतिकसैब्यताविधानम् । 

२९ भथनसमरय्षासाभामे भ्नाऽरणी लेपयित्वा तन ` 

न्थनम् | २१ शन्यनपिषये एतिकररव्यताकलापः । | 

२४ छक्तमन्धनविषये हितीयः कल्यः! । २५ धनमेन्यम्“ 

विषये कल्यान्तरम् । २६ वियुखगु्रोऽग्निरेवात्र सन्धनवि 

षये एका देवता ! २७ खग्निहोत्राथं प्रणोते खाष्वनी 

येऽहगवप्रायबिन्तष्येन दूदिविथेषोक्गिः। २८ ज्धोतिष्नद्श 
खकाग्निवरुणयोः प्रकते देवताल्वोक्तिः । २९. सर्वेव्वम्नि- ` 

स्वलुमतेषु आदित्ये ऽस्लभिते दिते वाऽखाग्नेः इुनरा- 

धामद््पप्रायश्धिसोक्तिः | २० अरण्योः समाद्ृषु 4 

खग्निषु अरुण्योना ये अ्न्याधेयस्छ इनराधेयस्य वा काव्य - 

त्वम् ।३०द्द्० ३अ०१२क०।।अतःपरं भाषिनीनाभिष्टीनाम् 
आग्ने यत्वोक्तिः। रबतातिपाते चाग्ने योदिः ।कतेऽग्नि- 

कर शिदोषेनेटिः किन्तु व्याष्तिषोशः | 8 श्ागार्दाहे | 

चामायाग्नये थावाग्निसंषजंने च शुचयेऽग्नये, ददिः । ` 

५ शर्धं योवां अग्न्योः परख्छरं संसर्गे विषिचयेऽग्नमे ` ` 
उक्तेः । ६ गाद्ेपत्याषपनीययोः संसर्गे वीदयेऽग्नये दूषिः 

७ परचनाग्निना संर संवगायाग्नये दिः । रव्य, ` 
नेऽग्नौ अश्च सद्ग णकाय, शल्णामन्नभीलने वच्चानरनाम- 

कायाम्नये चेषिकरथमु ] €. परोडाश्कपाले मशः 

हाशिते पुष्बौक्गबेिः | १० ऋभ्याश्राविते उक्ताया 

ष्टः कतं व्यत्वम् । ११ जोवत्ये वाहिताम्नौ तणन्दोषेले 

च्मतमेऽग्नये इटिः १२ तन्नेष्टौ मदतोदेवता 

1 
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१३ आभात्राद्याख्ये क्मण्यारब्दो वन्द्रमसः बरल्ताद- 

भ्युटबे जाते. सर्देवताका उकेष्टिः। १४ प्रायचित्त- 

प्रकरणोक्तानां जाद्धणोक्तानाञ्चष्टीनां  वेकल्सिकल्वकथ- 

नम् | १५ हविषां स्ठाव्रानासभिनशेनम् | १६ बहि- 
परिधि स्लश्चया अङ्त्या आन्नोधकततंको होमः | 1 

तवति अग्नोभराय पृयेपातदानस् । १८ देवताविपव्योस- 

खपव्युत् के माव्य हृतिहोमः प्रायचिततं हिर यदान जच। 
` भश १६कञ्जि' चित् कमेखि यषव्यदेवतावाइनमरुतवा उत्तरकष्ो 

 -श्रटत्तौ यदा खरणम् भवति तदैगोत्याय तद्ावाइनं कव्यम् 

। २०अनखा वा तद्ावाहनमित्यन्यमतभ् । अस्वानिन्याः 
देवताया अरणक्रनेण यागः! २०ख०२अ०१२क०। 

१ अपकहविषा होमे कते चत्ःयरावौदनेन चठर्बाद्मण- 

भोजगङ्पा प्रायञित्तिः । २अद्ग्धं किञ्चशविरवदानेभ्यो 
` न पर्याप्रञ्चत्तदा पर््बोक्गप्रायचिक्म् ! २ हविष्येषे दग्धे 

एनराटृसिः कार्यां । ४ आयाहनःत् प्राक् इविर्दषे 

शनराडसिरेव । ५ णभूतानां एनराटसिकधनस् । 

द खिद्ठत; प्राक् प्रघानभूतानां. पुनरार्िकधनम् | 
७ अवदानदोषे एनरायतनाद्षद्ानोक्गिः । सक्ताने येषे- 

दादे दे दक्षिणादानं न ऋववग््य इचुक्तिः। € समध कंद 

विदितद्ल्िषादाने थखसपर मूमिद्ानम् ¦ १० एरोडा- 

श्रपणादूष्ै' प्रायञिक्ताभावः। ११ शआादिभिरवलीद्ानां 

` तहपेनादिभिरभिकिप्नानाम. अन्यया, बाऽशुचि्चसनन्वानां 
कपालानाभभिन्नानाम् ऋपामभ्यवहरणम् । १२कपाकेभ्यो- 

 ऽन्धोषांन्दर्लयानेः भिन्नानानभिन्नानाञ्च ऋखपासभ्यवद्र- 

श्यम् | ९ ३९ टितोत्पतितइरोडा शानां जिधानाभिमन्छ- 

खे | १9वअग्निहोबद्ोषायाग्निप्रशयनकके सध्यमाने- 

ईभ्नौ न जाते सौतिक्रमग्नि' प्रणोय तत्र होसकरणन् । 

१५ अग्न्यादौ तेषां पृरेपूरव्नाख भे उत्तरोत्तर सङश्म् । 

१ दैनाद्मपाण्वादिष् पञ्चषु आातिषार्याया उमिङग- 

बति इन्धना: समिधो न भवन्तयेवेति | १ज९शोलानन्तरं 

सन्वनसपि भवतोलक्गिः । १८ यदि पाष्यौ कुयात् तदा 

वातांदिनो जाद्धचस नाश्रोधः करकीय इयुक्तिः । १६ 

यदजं जङ्यात् तदा शगसंखदन्ननस् { २८० तम्ब 

चेत् द्भांणासनधि चयनम्. । २१ अर॑द्, चेत् भोजनो याभोज- 

नोयद््एविगेकाभावः | २२रवह्मरिकयावच्छोविकयोतव्े 

तयोर्विभेकोच्तिः । २३ अष्कल्योरन्तराऽग्नलगसने सति 

निहिते हिर्यं हितीयाङतिहोभः । रेख० १४क° | 

सोमयागेतिक्रसेव्यताकलापः । | चतुथौध्याये 

५ वा० भागः २ 

 पशचातमवैरिहा शोमेन यजनम् । 

श्राग्बं 

४ आधानानन्तरनारब्धयो दं यपुषमासयोरनन्तरम. इट 
२ एकेषा मते ` 

दथेपूरीभालाननरम्, अन्येषौ सते ताभ्य॑ पूष रि 

सोभन यजनम् । 2 शोमयागकत शाश्धत्विजा 

खंख्यानिदपथायं प्रतिज्ञा} ४ते च लिपएुरषशन्तसत्वारस्तेन 

तल्ल॒षोड़शत्विजः । ५ वच्चपमाश्यद्धने षोड्शत्विजां 

मध्ये खख पेया उन्तरे लयः खसतगणमूता दूति चत्- 

खमेव च्छ लमिदय क्तिः , ६ होता मंलावरुथोऽ- 
च्छावाकोपावस्तुत् इत्वे कोगणः । अध्यय: प्रतिप्रस्या- 

वाजनेशेन्रोता शयेकोगणः | बह्मा बाह्मणच्छंषौ 

च्ारनोभः पोता'"इष्येको गणः उड्ाता प्रश्लोता प्रतिहता 

चब्ण्ठ इत्ेको शण द्र्येवं॑चद्े ऋलिग्गयोष्वाद्या 

अत्वारोखद्याः ।७एतेषामेव ऋत्विजाम् अष्टोनैका रेया जनं 

न शद्ध गमिटवमसाध्वयू्ा कष्ट त्वमिति स्नापनम् | ट८- 

ग्टष्हपतिशप्रद चानादक्ानं षोडशानाम् कलिजा सत्र - 

यजन | €. शेषके तन्त्र सिखा एङ्षाणंा खलावापा- 

दिकषखि यथा्थमूषश्य कत्तेव्यत्वम् ! १० चअन- 
ग्नीन दीद््ात् प्रश्द्योव यथायेसभिधानभंिके तन्त्र 

दत्यक्तिः । ११ याजप्राहवाक्ययोः ऋअग्निमु खमि्य् हः । 

१२ दर्डप्रदाभे ऊङविधागम् । १३ प्रेष् निवित् 

खप्राप्रख अद्यं विधानम् ॥ १४ अनेषटिकिवात् चऋक्- 

स्वाश्च एतयाच्छायापप्राप्नोडषिधानम् } १५८क्ादप्राप्तौ 

ह्वा ञ्च इषिधः ।! ईैखच्छावाकख्य निगदे उपवे प्र्युप- 

वे चोः !७ऋार्भैखयवरे व्टषपतिप्रषरणानन्तरम् खा- 

ल्ादीन शयानां -प्रषरणम् । शद सर्थावगोदित्व" 

खलोकरकम ¡| € समाना्ेयाशां एमानगोलाणणं 

तन्तता | ३० इृव्यान्वयानां संस्काराणाम् ावन्ंनम् | 

२१ एकेषां जतै अग्निचित्यावकृक्ि कतष उखासम्भ्रशोयस् 

रेकं कम्म। २२ बद्धरत््लरवत्चलच्टह् खकानः 
लयाणामग्नोनां देवतात्वोक्तिः। शद्दगप्भ्टति कस यागम 

उयो चरं शनैखरां भवितव्य । रर उक्त ` 

रणोयख पौरन्ासाद् शनेस्तर वीश्रः । २५ सोमप्ररह 

खस्य प्रयोयाद्च्यतोक्रिः । रदं ओौपदसच्येऽग्निप्रणव- 

नद्य प्रथमाया ऊहः खरेष ।नयश्षभावः | २ऽवमे मध्य 

सोत्तसमयोनियमाभावोक्िः |“ २जष्धर 8० {कर 

१दक्षणौवयायाभिष्टौ विराजौ धाव्य । २ दीष 

यावासग्नार्ष्ण. देते! ४ समिता लौ ्णैन्य [> 

54; ¦ 9 अन्ययोखभयोराम्नावैव्णवादधिकानि ₹ह- 
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बीषि । ५भ्वहद्धा आदिभ्यः मुवनपितिभ्यो वा खादि- 

लभ्यो याजगराहवाक्ये। € ए्दमार्दिष् उद्यनोयायाः 

प्राक् भाजंनाभावोक्तिः। ७ इडायां खक्तवाके च 

स्वितानामाधिषां स्याने चाग नाकमन्त्रख प्रयोगः । 

सष्ङ्ानिमद्कथनम् । € छक्तवाकनिगदोतिः } १० ना- 

मादेधाभावोद्धिः | ११ खवनोयपञ्चिड़ायाः कथनम् । 

१९ चअग्निप्रययनोक्तरकषाङं गाङ पत्याश्वनोययोम ध्य 
दोकितामामासनशयनक्पस श्चारदेथः । १ रेसन्ि्णां दोचा- 

विषानम् । १४महात्रतस दिते सले वियेषोक्तिः १५ दाद्- 

शाहतापदितेषु यत्चंख्याः शत्यासतत्सं ख्यारषोपरदो 

दीक्षा भवन्दोति । ९६ विहत्य काह्ानां कमा चारः । 

१७ दोक्षाकालए३ विधातव्ये दीच्ोपसल् हतानाभेकाडः- 

, प्रयोगकालविधानम् ।१८दोचाहः परिसमाप्त षु अनन्तरं 

यद्स्तसिनच्नहनि सोमक्रयविधानम | श्ट८््धः* 8० 

२क०।१ सोमक्रयदिवसे प्रायणोयेषिकरणम् | रेप्रायणखो- 
जेषः शंग्न्तत्वम्, नोदयनोयान्तत्वभिति । ९ उक्ताया 

द्टोरनाजभागत्व नोदयनोयत्वभिति ¦ 8 अहगेणेष्, 

शोभक्रयस्य सदेव क्ेव्यतम् | 8 ० शखर ३क०। 

१ शलोभक्रयख्पं कम | ९ क्रीतं सोमं प्राण्वंयसभोपं 

नेष्यतद्च आअध्नयषु अनसः पात् लिपदभान ऽतीते 

अकरदतं नो्भध्यभागख सरछदेे प्रोषितख्छ शतः पार्ष्णी 

ऋअचाखयतः प्रपदेन ददिष दिशि लिःपाशष्वपनम् । 

द् अन्तरेव वमन अतुत्रगतणव उन्तराअहुवचनम् 

न ब्रजनविेे द्य, क्षिः। ४अनस्यितस्यानखो द्किण्पाेन 

चोमशनोप गत्वा तमोचमाण ख तल वावस्वानम् | 

५. अवस्यितेऽनधि दचिष्णात् पलाद्भिक्रान्तख शोभा- 
निष्ठं अवस्थानम् । अइवमोयस्यायतोहव्रजनञ्च । दैसोमे 
भिह्िते तिष्ठत्य परिधानोक्तिः | ७ उपर्र्पनविष- 
अद्य विशल्ोक्तिः | ऽख० 8 आस ४क० । 

१ दरदधान्ना सातिय्या नान इष्टिः | २ कातिश्यैरग्नि- 

मन्धनद्पाङ्गकशनम, | ३ ऋातिच्वे्टौ धाग्यादयं, 
लं याञ्छदयम्, आतिः कं करिष्यतां खलयमभिमपेनल । 
श्डदकद्य शानन्तरः सोभाष्यायनम् । ५ 9 

चद्श्पे उग्धोदकषपद्णम. । €& शआाप्यायनमन्तरः 4 
ञ्डदेशस्छ शानन्तरं नमर्छारा खिद्ये प्राणिनिधानख् 
करो व्यतवम । ७सू्० भ्य, ५० | ! उदक अनानासू 
चऋाष्धायम निद्कवप्रवरग्बाङ्गतयोक्किः | २ प्र्ुदसनवानद््नः 
जदवमेभ तद्र्ानल. । र पुष्यद्राभिषटवगस् तावन्दशधनम् 

{८६० ) 
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श्ण ४अ० दैक. | १ याजयाव्यवधाने सत्यथेक- , 

मेषाभिषटवनम् | २ होतरादिष उषविषेषु चेध्वये- 
कतृकम दुषाह्वानसख उत्तरारन्भो शेठत्वोक्तिः । 
२ अभिहिङारवजं म् उत्तराभिटवमविधानम । £ ऊच्तर- , 

पटथखख समष्टप्रयोजनानि। ५ उत्तमयोः प्रबभ्यंयोः 

सखद्पकथनस. । ५ ० श्वर अकर | श्रव 

ग्यौषसदोः सन्बन्धाय प्रवर्ग्यं प्रपच्चख उपसत्करथ 

विधानम. । २ उपदि पित्राया जपलोपः। रेपित्रयैव 

प्रवेशोपेवथनयोर्व्यां ख्यानम् ।४ पिलाया उपवेथनाति- 

देषात् दच्िष्णोपयेपस्वताविधानम. । ५ उपरशद्यायमोढषे 

प््वाद्याः तिः सामिधेन्यः ।दे तासाहत्तमेन प्रणवेन ग्नि" 

खोमं विष्ण मावाद्योपनेथनम् । ७ केषा नते देवतानाम् 

नाबाहनम. अनावाहनेऽपि उक्ताः ण देवताः क्त्य क्तिः। 

८ चिषटलदादिप्रयालाज्रमागलोपकथयनम. । € आधा- 

यननिङ्कवयोनित्यलकथनम । १० अपराहषयेऽपि कततैव्याया- 

इपखदि विषा दिकदनम् ।११तल प्व परा ह्िणककर््ा चि। 
१२ पौव्वा दिखकोनापसदां इपूववा दये; अपरा ् िकोना ञ्च 

सपराहये आा्येतोक्िः । १दूलवा दिक्पा परा श्णिक्या- 
९ पदौ कोलत्य शको पसद्धावद्धारः, तादश्या उपसद 

लिष्वहः छ कर व्यलम. । १8द्द् गेति व्यवस्था विकल्यः । 
१५ कह्ोनादीनाम. अध्वगं प्रत्यया इपसच्धिखयः ।१६ एकेषा 
शाखिना च्धोतिष्टोमख प्रथमप्रयोगे धर्मच्छाभावोक्तिः । 

१७ चौ पवसथ्ये ऽ इमि . व्वेमानयो रपसदोः पूर्वां हष्यएव. . 
कतेव्यत्वभ. । शरोता दौकितशेत् वदा ओौ पवस्य 

नि प्रथभोपखदि समाघ्राय प्रोषितः एरीष्यदित्धयेम- 

` इवचनम । १९ छोतरि अदिते वजमामस्ू्ाचुवचनम । 

९० पञ्चात् पदभाले स्वित्वाऽभिहङ्कत्व पुरोष्यासोऽम्नयः 
शति प्रवाया कचद्खिरलवचनम । २१ चमन्द्र खैवा- 
दवचन" नो पांश्विति । २२ ब्रज, अध्वदधषु ऋअल॒न्,व- 

तोऽव्रजनभ. । २९ तिट्ष, अध्वदयेष॒ अचुवचनारम्ध- 
स्वाने स्वित्वा सूभुवः खरिति वाचं विद्धजय प्र्यतेति 
सब्यौषाचुवचमम ¡ २8 होता दोक्वितचत् प्रलोटक्ट 
ख्द्धितख अग्नेः अलुमोतखाथसनरख्पंरूतिः । 

२५ लिश्ष्यमया वाचा पूक्ञमग्न्रथं वनम । २६ कम्िः 

च्छख पञ्चात् वेञचानरोययजनम ॥ शाग्निवित्येष क्रदघ 

एरोग्य चितिः, अलु शंखन", वै्ानरी यभिन्ये तत् लयं भव- 

ोलयृक्षिः । २८ ब्मव्यो निवभभेदः । २९. उक्खाग्नि- 

पर्कनद्छ कत्न्दत्वम. । ३० दीकितखे द्बद्या बदा त 
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बसोर्षाराहोभकाले ततुप्रतिगमनविधानस. ३२०८०४० 

टक °| {हविर्धानयोः शक्टयोः ऋषध्वयकतकं प्रव्तनम. । 

२उक्ताप्रवे तने सोमप्रषणेन काष्यतोक्तिः। रे पर्वण 

क्रादवचने विशेषकथनम् ।8रराच्यामबङ्ायाम् अधिद्योरि- 

लत्तया ऋच अदरचेःवसानम. | ५बह्वां रराटोमोच्चमाण्स्य 

ऋग्विगेषादवचनम् । € उपनितयोभे येयाः ऋग्वि शेभेष 

परिधानम् देष्ध०४्अ०९क०। प्रे भितातुवचने दूतिकर्ष- 

व्यताकलापः। २ अनुव्रत चत्तराचुवचनम. 1 

३ ऋण्वियेषसमाप्नौ प्रणवेनोपरमः। ¢ ज्ाग्निश्नौयम- 

 भित्रजतद् खध्वश्य ष उत्तरष् तसतिब्रज्ध कग्विेषस्याच् 

वचनम ऋग्विगेषख चाद्धेवे आअरासः। ५ प्रषद्यमानख 

सोभस्ाऽतुप्रपदनप्रकारः । & शालाद्वखे > टोपवेन- 

प्रकारः ।अब्रह्मकटःकखय सोमप्रणयनख्य पाक्षिकत्वकयनेम् । 

ट खोममप्रखयतो ब्रह्मणः कत्त व्यमेदः |, € चहव- 

नोयख् दकछितः ब्रह्मो पवेयने नियमः | १०, चभ्नि- 

चित्यासह्िताया' सोभयागक्रियावाम. , अग्निषच्छख 
दलिणखत उपवेशनम्. | ११ अम्निपोभीये प्रौ चक्त 

बरह्मासनातिदेषः |१९ सौलये चानि वपादोमग नाहार 

बनोयस्य दक्तिष्यत आखसमम | ¦ दच्टहशतवे डम प्श्य 

विधाने चारण यदि गतः, ,खात्तदा प्रषः 

माने सोमे चअसादनायं' एनः प्रवादि क्षिः | १३८० 

अ०१०क० | १ अग्निषोमोयेख ̀  पुना 

२ प्रखयनर्पययन्तहत्तरवेदिखमीपे अखाद्ण्डप्रदनिद्धु काय्यं - 

भेदाः| देोठः खद्ध धिष्छपख पञ्चादपवेशने काय्यं भेदः, 

४ मं त्रावर्णंसख द्दधिष्णयख पञ्चादवख्यानम. | ५ देव- 

छना इषोभोति सन्नाकथनम, तत शब्वाशामष्टानं देव. 

नाना सगुष्यत्वभ., सद्र य॒ष्यविकल्ञ्च । & चक्तरेवतान 

याजादुवाक्याकथनम् | दै० ४०११ कर । ! रुवं 
छानी तिषच्छमा्यानंा हविषं घंज्ता, ताखाद्भान्वायाग्यत्व 

बदेषतोपदेषख ध्यानायेत्वं तासामष्टौ सुद्भयाः ततरादितः 

षरानेककखाचत्वारब्ल्वारो युणथब्द्ाः ततोविष्णुपली 

 ऋदितिरित्ये का, ततञ्चालुमतिरिति हे । खक्तानामष्टानौा 

देवतानं `याञ्ाचवाक्याकषयनम, | वैचचानरोयद्ध नव- 

मत्य", काव दथमतवञ्च । ९ खौपयाजेरङ्गारंव्यवायपरि- 

कारे यल कार्यता | 8 आग्नीधरसयो्तरेण शोदमयनं 

दचिे होत्रीये निधानम. ।५ याभिलोदाषरणे दक्िषेन 

भ ल्रादद्यं, कोत्ोय रव निधानम् | दैखपोल्याननिष्क.मणे 

लता बेदय्रहणम. । 

॥ 

७ुदयम्प्रलोदाखमप्रकारः |. 

# १ 
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८वसतीवरोखा परिष्कारे क्रियमाश्ये रीदितानाभन्तभीवः 

खटोदितानां बह्िभिविञ्च | ४अ०१२क० | १ यद्यं 

रा्ौ पशोः समाश्रिखलयान्तुग्यं भागे परिप्रवादनात् 

प्राक् प्रातरुजुवाकायामन्तितस्य विधिपूर्वकः चति 
ष्ोलः | २ उक्तविषये द्दितीयातिहोभः। रे ब्म 

खञ्च होतृच्चायं विधिः समान इति। 8 इवि्धाने 

प्राष्य रराश्चभिमथेनम । ५ दकिन पाणिना पर्यौबिष्य 

रराद्धभिमथनम् । ई मन्द्र्रेख प्रातरलुवाकालुवच- 

मम् | 9 प्रातरचवाकाधेमास््ानवियेषः । र अग्नि 

देवताकक्रतः ४चऋ०१३क० ¡ !सौप्खक्रतुः ॥ २तलेति- 

केव्यताकलापः ४ ०१४क०। । काशिनः कतुः । २तत्र 

प्रातरहुवाकः | शूरयोकतादन्यः प्रातरलुवाकः |.४अन्यै- 

श्न्टोभिराम्नेयख गायलख च्छन्दसोनात्यावपनम् | 

५. राजन्यस्य न ले दुभ, वबेग्ठद्य न॒ जागतमिति । 
& अध्याखवत् एकपददिपदाना सुं्हितानासन्ते प्रवक- 

रणम् | ऽभाङ्लादीनां ययाक्रम' वक्तव्यता | प्रेष्यतः 

सवगकामदय माङ्गलकथनम. | € तमसोपघातप्नतः 
देदयावोयधक्तावसैनम् । १० .वभसोपषातकषाले &ङेया- 

गौयख र्मया प्रतिप्रिवतमभिति सूक्गस्योपसन्नननम् । 

११ उत्सपथस्वद्पकयमनम् । ११८० ४अ० १५क० | 

५ अध्याये | ¶परिधानोत्तरादुवचनप्रकारः । २ त्र 

¶नयदादि । ३ अपोन्नीयाणां प्रयोगमन््ौ । ४ 

प्रादःखवनदख्य मन्द्रखरेण प्रयोगः| ५ अध्यञ्चकारसा- 

उच्छासन, वचनम् | ई हदिकामसख सामधेगौवत् प्रलव्या- 

वचनम् | ७ पएकतिभावे यथचचमद्धचे शिङ्गाकाङ्खा | ८ 

दथमीखहपे अद्वण्ादषादः । ९ कधनाञ अष्, आव 

नोयचेकथनम् । १, उदिप्रथमागताद् ताद ज्यमन्त्रः । 

११ समोपागताद्च ताद जग्यन्त्ः । \२वखतीवरीषु षमा- 

याताच्च आद्धणोक्तकायैचरशम् । १ ° तीधेदेयेदोदचमते अ- 

पां पूरं माणे चापोनदेवीः दति मन्त्र" समाप्य प्रणवेनोपरमः। 

१७ निगदकथनेन निषक्रमयविधिः। १५ अाभेकधना- 

नामामच्छन्वीनां खतो गत्वा ता ! चखपरेणातीत्य उक्लरतः 

स्वितिविधिः। १& ताखटरूरेणातीताखन्वावत्तेनम् । !७ 

चयन्वाटृत्य सन्तक्रमेण अजनम् ऋगवानपथे प्र्यमेगस- 

न्ताक्रिया |१८तिद्धशाम् उत्तमयातप्रपदनम् |।९्ल्णानि- 

रसनेन छोमाभिरुले उपवेधनप्रकारः ।. <° ५अ० 

१क० | १ उपांशुनामयदे हूयमाने तद्भिशठलीभूय प्राण- 

वाथोर्मादिक्षाहारेख बहिष्करणम् । २बहिःस्थख वायो- 
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मासिकयां दंड प्रवेथनप्रकारमन्त्रौ । ९ उपांशुसहारेरो- 

मरुवनसाधनपाषःणं व्यानाय -त्वेव्यभिद्धश्य वाभ्बिवनं; । 

8 लेनारणन्रह्मणोः काचयेमेदः । ५ ताभ्यामितरेषां 

दोचितानां का्यंशेदः। ई विप्रडडोभो रत्वा अध्व - 

खा अन्योन्यं स्स. न्त ऋतो्देयात् सपेन्तोय क्तिः । 

७ बह्हिष्पवभानसतुत्यवेखद्भातारभभिमूोकय ऋत्विजा 

खपवेथनम् । ८ त्न वासोनेनष्टोला तेषापविष्टानामच 

मन्त्रये मन्न: । ९. ोदरी{चितत्वेऽलमन्त्र याजमानां ग- 

मनम् । १० दोचछितख होदरुररवनयोः सपेखमपि । 

११ बह्धमैलावरूणयोविंधानमेदः । १२ प्रातःरुवने जद्मणः 

का्यंमेदः | १२त्यै३ दवितीय तौवशरवनयोः काय मेदः । 

१४ मन्त्रभेदं जला भेत्ावरणं प्रति सतुध्वभिलय् स्तेन 

नियोजनम् | ९8 ° ५अ० रक० । ९ सवनयेन 

पशुना चरणम् । २ शाद्डान्तरे या देवता पाथोरक्ता 

तहैवतः पशुः कायं: । २४ करतभेदे देवताभेदः । ५ 

चभ्नोयोपोयपदु धम वियेषातिदेयः | दै परेव्यवणप्र- 
कारः | ७ रेश्किष जिगनेषु अावाद्नप्रक्नारःः। ददा- 

रियोजने बिथेषः | € विषयभेदे प्राषित्रादिनिषेधः। 

१० ऋनि्दिं्टदेवताकठोमानां देवताः सगनदेषता एवैति 

ताखाभावाडइनम् । ११ छ.कवाकेऽपि नाामुवन्ते नम् । 

१२ अच्छावाकं [नाञन्यषां वपद्कनत थाम् पषटताद्कति 
षोमः ¡ १३ चातवानमाच्जं नप्रष्टति पाशुकं कश्मर कतवा खौ - 

स््निक्भ्मोकरणम् अदिव्य पस्यानद् ! १४ खादिलया- 

द्यु पस्वानप्रकारः । १५ निखन्धदेशे यपादिभिः सह चादि 

न्यादीनाद्पस्वान् ¦ ई थामिव्रो-ष्यगोडहदात्वालोत्- 

करास्ताानां चव्याषटटताचपस्यानस् (ऋास्तावोबद्धिष्मवमान- 

स्तुतिदेणः) | १७अग्नीभाच्छावाकवद्नस्यामद् द्विशमाजेा- 

कोयस्रहचमससाद्नदेथद्पखराण्णं द्िणाटताखक्ताप्रकारेण 

खपस्यानम् । १८ चआाम्नोध्रहत्तरेख परिव्रज्य षदोदार प्राय 

सदोऽभिसर्थनमन्त्रः १९दहारिभवे स्ये अभिद्श्य साला- 

शखोयादीनाषपस्यानम् । २० उपस्थिता चुप स्वितय) द घन 

पूम्येक' सवं तोड्च्छाषटसः प्व हारस्य नोपस्यान' का 

मु] २१ उसद्र इनयृचं सह जपन्तः होता मेलावरुणः 
जाद्मणच्छंसो पोता नेशेतयेते प्च पवये दारेण सद्ःप्रषिश्यो- 

पतिठेरनितय.क्रिः । २२तेषा्ेकरनेख सुद्) प्रञेशः, व्युत्- 

क्रनेण उपमेयनं ततो मन्तवियेषजपः } २२ प्रघर्पकाणा 

खत्विजामुपस्वानादिजवन्तधम्बख जद्यारयत्दै्ः 1 

२४ खसभब्यवमससमीपे तेषामुमने्नम् । २५ उक्त 
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पे षणाग्नोभरख सप्रक्ञाणम् चऋछाम्नोप्रोयस्यानप्रवेणः । 

र दप्रशर्पिषयां तेषां द्िणाद्व उदक संस्वानानोधुकति १. 

२७ ऋद्ययोरहढ म तरावरुणयोैपरोत्य' ततञ् मं लावरुण- 

दक्िणतः खस्यानत चोत्तरतो होतः स्यानम् । र८तेषां यथा- 

स्थन छपविष्टानां सखखस्यानखोत्तरदे च्य विख स्थितसं चार- 
संज्ञा २९अदक्घष्यानानाच्धल्विजां दिश्धिष्णय्रम् त्रेण 

विशंस्वितसञ्चारद्य् क्तिः । ^€ ० ५अ० देकर 1 
१ प्रतिसवनमिन्द्रदेवतेः एरोडाचै्चरणम् । २ प्रौ तःसवने 
धानावन्तं करम्भिणभित्यदुवाक्या | ३ माध्यन्द्नि्टतीय 
सनयोः प्र षभेदः । 3 आदेथपदशद्खच तेनेव पदेन यागः । 

५ यल कवित् कम्र चि प्रौमरेण यागे कव्ये यज्ञ योऽस्तु 
इ्ुद्न्य तयोः स्थाने आगूपैषटकारौ कत्वा याग क्तिः। 
६ अलुसवनमदुवाक्याभेद्ः । ७ अहुवाक्यास्वइरोडा शख ̀ 

बड्वचनान्ततोक्िः । रू कगभेदे ऊहनिषेधः । ̀ रछ० 
५अ०४क० । १ दिदेषत्ययाज्चाप्रंषाुवाक्याभिश्चरम् । 
२दिदेव्ययोर दकाक्ययोरुक्तिः,तेचप्वष्टथकसप्रणने प्रयोच्चे 
ते च सहानवानभ् | रेपरौबाणामनवाननिखं यः | ४कग्- 

भेदे याज्ये ते च शद्ानवानम. एकाशुरे थक् वषट् 

कारे च वक्तव्ये इय क्तिः । ५ प्रातःसवने इदसादि ऋअनवानं 

„ याज्या चुबाक्ययोरिति निरस्यः । दैपरषौ याच्यादवाक्ये च 

उक्तरयोखं हयोरनषानं भषतोलय.क्गिः 1 ७ सोमयडहण- 

पात्रमद्धत्वा अष्वयुणा तदू पाद्यम् । स्त्र च मन्त्रः | ६ 

तट्ग्टहोत्वा दक्िणो रुच्छरादनेन तत्र स्थापयिता अआकाश- 

ए वलोभिरड् लोभिरपिधानम् | १० एवमुत्तरपालयो स हणा - 
श्षादनपिघानानि } ११ प्रतिखष्हभद्धश्कले सव्येन पिधा- 

नम् । \रमलावरुणद्यासादने विशेषः । १९अहुबचन- 

याज्चाचप्रौषाः निल्यमध्ववुया कार्या; । १४ चदु- 

सवन दभसेषृन्लोयनानेभ्यः सोमेभ्य रकेकश्ङ्गजपः -1 
१५ अनुवनं प्रेषितख होठःखाभिः प्रस्ितयाच्चाभि- 

येजनम् । {६ प्रथास्त्नादोनां नाभादेशं प्रेोषिवाना- 

मेव यजनम् । १७ प्रशास््नादिपाद्यकथनम् । १८ प्रा- 
तःसुवनोयप्रस्वितयाच्योक्तिः।) ९ तीयसवनीयाचु- 

वषटुकारः ! २० भारत्वतोने हारियोजने प्रस्वितया- 

च्धादिमेदः . अशने याज्याछून्यत्वह्च| २१ यन्न- 

गाथा | २२ प्रतिषषट्कारं भच्चणस् 1 २३ ठष्णोभेवो- 

न्रभक्तणम् । २४ ऋध्वर्यराषहवनोयदेथात् सदसो- 

` गहि; | ९५ अगच्छन्मभ्वशं प्रति अयभिग्नोदिति होठः 

` भम । २६षटद्ख तच्छ होतारं परति ऋथाडन्तरोक्तिः । 



~ के चमसिनः 

श्चाश् 

२७ ततो डोटजष्वभन्त्रः | २७८० ५अ० ५क० | 

$ द्तरपालदयं सव्येनापिधाय रेन्द्रावायषर पाल दक्षिण 

स्तेनोत्तरभागे ग्ट्ोत्वा अध्वयुष्णापि तख सहाय णएष 

बद्ठरिति सन्त्रे होता प्रणयनम् । २ नाशिकाभ्यालव- 

श्राय होता सोमख भक्ते मन्त्रः ।२ होला भचितमध्व - 

यणा च प्रतिभचितं होढ वमसे किञ्चिदवनोय खनाचस्ये 

 -वोपह्ानाटि कत्वा एनः सह भुक्वा येषं होढ चभसे खा- 

नोय लत्पाल्लोत्चमः |. - उन्तरयद्पाले उक्तधश्मी- 

तिदेशः! ५ उत्तररदपालयोमे एनर्भक्षणम् । ६ दिदं 

` बश्वानां मध्ये कचित् यद्य होढ चमसे आअनवनोतस 

नोडुलगैः । ° होत्रः मैलावरुणसख यङूपालखाध्वर्वे 

. पूवं वत् प्रणयनम् ! ८ तद्य दच्तसव्याभ्यां नेत्राभ्यां 

क्भेरेलणम् । €. मेलावरूणस्ो तृस्गान्त' कम्मे लत्वा 

द््स्तेनाश्चिनमपिधाय सव्येन छोटचमसादाने- 

अन्नोक्गिः। १० सखव्यदारलिना सव्योरूवसनम च्छाद्य 

तल निधाया्ताङ्गलोभिरप्रिधानम् .। ११ होढ चमसं 

शब्द नापिधाय दच्तियेनाञ्धिनं स्टहोत्वा पूववत् प्रयाम 

नम् । १२ आच्िनषटवद्छज्य दचहस्तेन हो चमसं 

निधाय जलं च्छा इडोपह्वानस् । १३ इ्डोपद्धान- 

ख्वेखचमसखेडासरोपे उद्यमनम् । 

१४ आवान्तरेडां प्राश्याचम्य होढ चमसभक्तणम् । १५ 

दोक्षितख छोठः दोकिता उपनह्घयध्वनिलय्, घा चमस 

` भक्तणस् । १६यजमाना उपज्वयध्वमित्थ क्वा वा होदञ्मस 

भ्यस् ।!७खख्यान् प्रति वक तत्तन्नाम्नोत्को त्नेन इत- 

राननु्वान् प्रति होतेका उपह्वयध्वेमिति कोत्तनेन च 

चसमक्यम् । १८ उरद्छपेख दोचितादीकितानां मेला 

 वरणादोनं खसखचमसभच्वयम् । अदोक्तितानां समान 

भक्तं परति पू्जीवत् उपह्वान' छत्वा चमसभक्लणमिति भेदः 

२० अवमखानां घख्यचमसाद्च्णम् । २१ द्रो णकल शा~ 

इड त्याचमसानां सोमभक्तणम् । २२ सव्वेल लोमभक्ले 

बाण्टे वील्यादिभन्त्जपः । ९ होदवषट्कन्तत्ाद् प्रथम- 

भक्तण पश्चादुद्रात्रादीनां भक्तथभिति गौतमसतस् । 

२४ तौल्व लिमते दतरेषामभच्तणम् । २५ गाखगारिमते 

सर्वेषं भ्वम् । २६ सोमभन्तो तरं छद दथस्से' मन्तः 

२७ प्रथमदियोवयोः सवनयोराद्यानां हितीयानाञ्च चभ- 

सानां जजेनासिमर्रने भन्ह्यम् । २८टतोवकषवने काद्या 

नाते व तथाभिमर्भनम । २९. ऊद्कपालाणि विना व 

पाल्नाणां खखडृदया{भमर्नम् | ३० इलयमाप्यायनेन 

{ ८६२1) 

२६७ 

शराश्च 

भादिवानां चमक्षानां नाराशंससंन्ता २०८्द्०५अ०६क०। 

१अख्िन्काले च्छचछावाचद्धाग्मीध्रसोत्तरं सदोगत्वा 

खस्थामे उपवेचनम् । २ध्वग्यं प्या दत्त' एरोडा शखर्ड- 

भिङाभियो्यम्ब प्रे भिता चछावाकस्य जय्य" चम् ! १ 
यजमानेःवादिनां खन्त्येन प्रणवेन परन्तननद्छपनिगदः । 

४उक्गनिगदसमाप् अध्वय् खा होतरुपहवाकाङ्खा ।५उप- 

छ्ञाने प्रारः ।ई उच्नोयमानाय प्रलस्मा दवि श्धक्गखा- 

चानाकेनादवचनपृष्वकं यजनम् । ऽघएरोडागखरूड नि~ 

धाव जलं सलृह्ठा चमसभक्तणम् । ८ अस्म टोदकानां सोने- 

लेतरहविधां खथेनिषेधः । र एुरोडा थखर्डप्राशनप्र- 
कारः।! ° यदाच्छावाक उपविषटस्तदा अद्या तीयेन निष्कम्य 

बहर्वेयामाग्नोधोयं प्राग्नोति अच्छावाकञ्च दगलद्धपं एरो- 

डाशखण्ड' प्राश्य तीयेन जिष्क्रस्याचभ्य तदेश प्राम्,- 

यात् इतरे होत्रादयौऽष्यहपविष्टणवाच्छयवाके तं देशं 

प्राञरयुरिषय् क्रिः । ११ अस्मिन् काले चुचिदच्यथेभन्यदपि 
भाश्च. प्रतिद्धष्य उत्तरकख्डिकीक्त' कर्म्म क्षायस् 
१।ख.० ५अ०अक०] १ सव्ये प्रतिषुपरेषु कठयाजे- 
रणस् । २ ततर प्रौषाः | ३ प्रोषखभाम््ये पञ्चमद्धकतख 

ऋतयाजानां प्रौ षत्वम् । ४ सखखपर येण प्रो पि तख यजनम् । 
५ अध्व यटपति्डां प्रो षितस्ध॒शहोठयेडनस् । ६ 
पाष्िंक्े षष्ठोऽहनि ऋष्वया ग्टहपतिभ्यं खवंयजनम् ।| 

७ तयोयेजनप्रकारः | ८ वषटकटःयामानान्तये् ऋत- 

पालभक्तयम् । ९ तत्र अध्वर्योः एधक्म्चणमस् । १ ०ततरव 

काले प्रतिभदकख्योपह्ानम् ५अ०्८क० । १ छत्- 

पालभखोत्तरनध्वयौः काथं परजञारः | रेप्रातःस ने धसा 
दिव् पूवक्तप्रकारातिदेथः+पयोयप्रष्डतोनां सव्वलान्तःशथ- 

स्त्म. । २ छक्गनोपाङ्कानेनोक्तरयोरुपसन्तननम. | 

४खोयासोदेबेतयद्य प्रतिगरं न्ना सच शस्त्वरतस्छस्र : 

इय क्तिः। ५ चाहवे शओोसामोदैवेत्यादेः प्रतिगरसंन्ना 

प्रणवे स्'तादि अवसाने अञ् तादिरिति पररिभाषितस् | 

७ आहावोत्तरे प्रणवे प्रणवत्व न स्ःतादिवन } ८अव- 

साने प्रणवख् प्रतिगरमज्ना 1 €. प्रणवान्तख उद्गविषियदय 

†वकल्सः । १० कन्तः ख प्रणवावशचाने) प्रनिशरसं नञा स्तान्ते 

ठ प्रणवलं न स्,तादिर्वम् ११ लिैदषट््पदादौ 

शंखनावसानविशेषः । ९, निविदो चधायटितसवखानः 

कत्त व्यः तल कद्धलयञ्च | १६ निदिदां आह्धानाभावः। 

$ तखा उपसन्तमनाभाषच्च । , निविदि हेमेन 

पदेनाज्यद्धक्तखापखन्तननस् -तैफकारेस सववा 
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निविदः शंस्तव्या द्यक्तिः । १७ पदसषमास्नायानामपि 

निविदां ठल्यथस्तव्यत्वस् । १८अख्ा निविदो ऽन्याच नि- 

विवृद्ध ॒पदसमाज्न्ायेष् च उपसन्तननम् । १९ अन्या 

निषि आज्ञानञ्च भवतीन्यक्रिः । ६० यत्र हे ष्टो 

ल्लीषि वा आजच्यङ्ञाय्येः विहितानि तलाद्यखंवाद्ययाः 

लिः शंसनं नेतरस्येति नियमनम् अङं च्ोविग्टद्य च तथा- 

त्यम् ! २१. विदे प्रणसन्तानखय काब्यैता । ररेग्रति- 

पदामाद्याया ऋचः पू्ेगक्तपरकारें गन्तव्यता । ऋगा 

बानख तथात्वञ्च | २३ ब्राद्भणविह्ितख अतप्यं" वि- 

कल्पः ।९४याज्धान्तानां अ स्तत्व्त्तमाया आ ज्ञानपूष्वं कप- 

रिधानौोयतच्च ।२५ शव्या शस्त्रपरिधानोयाचच उक्तधम्मा- 

तिरदेथः | २६उकथ वाचरील्यादि श्स्वा जपः तन याच्या, 

उकवपात्रखापे भक्षणञ्च २७ स व्व थस्त्रयाज्यान्त षु चमस- 

{सिनखमसभक्चणम । २ट८अादियसावित्रयद्येवेषट्कन्तं- 

मल्षणणाभावः। ५अ०६क० | १शस्त्रात् पर स्त्रोत भवती- | 

वक्रि: । २एेति परोजञेप्रसलोला उद्धातुचद्धारकले प्रातः 

कै शस्त्रायाह्वयोरन् द््यक्तिः । १ उस्षरयोः सवनयोः 

प्रतिहारकाले तथाह्वानम। ..9 बायुरपेगा यन्न 

परोरिव्यादीनां सप्नानाश्वां एरोरुकखुंन्ना तखास्तच्छा- 

उपरिष्टात् च च तत्र॒ शंसेदिलयुक्तिः | वायवायाहि 

दशेतेति रघ्रानां टचसंत्ता ६शस्त्रख प्रडगसंन्ता । 

तत्र हितोयायास्िःपा्त्वम् । ७ रोरु शं कानां 

संप्रानष्डवां मध्ये विद्धान् देवानित्ये तखा ष्श्याः अद्गचे' 

च्चे लिरवसानेनाह्धानम् । ८ षरोरूचां उत्तमया न 
शकनेत् तदा च अचने पि दवे ाङ्कानं कर्तव्यम् । 
£ प्रग भा धच्छन्दश्य पत्वम् । १०उकथ वाचि ज्ञोकाय- 

त्वेति शश्ला जपः} तत्न विष्ोभिः सोभ्य भध्विति 

याज्छा | प्ण्श्ता ब्राह्मणच्छली अच्छावाक ददते बयः 

शभ्तिष्योहोतराकाच इ्त्यक्गिः । !धक्तानो ब्रयां प्रातः 

सवने चत्राहवानि शस्त्राणि । देतीयसषने पथं येष 

अतिरिक्त षु भवन्तोत्यक्गिः। १२माध्यन्दिनि पञ्चाहावानि । 

१श्स्लोलियादुष्पेभ्यः प्रतिपदनुचरेभ्यः प्रगायेभ्यःघाय्या- 

भ्यञ्च \वगाह्खानं कार्यम् । !४जोदरप्ये तानि उपहास्य 

निभित्तानि | १५ तेभ्योऽज्यदष्यनन्तरम् । शोत्रा 

कव्यम् | {५ अदौ निविद्धानोयानां दक्तानामनेकद्चेत् 
प्रथभेष्वाह्ावः। ;ऽध्ापोड्ि हा दद्यादि इवे आहावः 
कार्यः. ।द८ तेषां पस््ादिषये ददास्ते स्लोनियान् 
सपाण आहावः कायः । १६ माध्यन्दिनि तेषामेव 

्राञ्चं 

शस्त्रेष ठकतीया ारेथास्ते प्रगाथा: न्याः | २०प्रगाथ 

द्व्यक्तं सोलियोभ्षति गान्यथेत्यक्किः। २१ याञ्धा- 

न्तानि श्तञाणि । उक्थ वाचीत्यादि शस्ता प्रातः सवने 

जपः | २२ षोडशिन ऊष. यानि शस्त्राणि तेष्वपि 

यमेव स्वा जपः काय्यं : । २४ सपोडशिनि उक्थे 

उक्षथ वाचोत्यादे माध्यन्दिनि विशेषः| २५ अनन्तरख 

पूर्व्बेण ठल्यविधतवोक्तिः। ६ उन्दः परमाणलिङ्गदैवतं: 
स्तोत्ियाणां ठल्यता । २९. अर्पेवापि ठल्यतेत्ये के- 
चराः | २स्ानोमिलावरुण इव्यादयोयाजय्राभेदाः तासां 

अध्ये कामाञ्धित् स्तोत्रोयारद्पत्वम् । तासां मध्ये याच 
कादचिद्यदि छन्दोगाः स्तवीरन् तदा ति्धभिरेव स्तो 

यां कत्वा शष्भिरदुदपः कत्तव्य दृत्यक्तिः ५अअ०१०क०। 

` १,२,२,४,५ अतिराल्रषोडशिनि होलादोनां निषकमण- 

परबेथादिप्रकारः । ६ यजमानस्य पूरव्वहारेव प्रतिसप॑णम् 
५अ०११क०|१उक्तकाले खराषस्तुतः प्रपद्नस् | रत्य उप- 

सपेणमपि तदेव. । ३ तख विद्धा नशकटख उत्तर शिरोक्पा- 

शिरोदेशे टणनिरसनं रत्वा सोमाभिषख' स्थितिः । 

४ तत्रो पवेथने मन्राभावः। ५उपविष्ख यो अदय सौम्येति 

मन्तजपः । & अश्व्यं था तो उब्णोषदानम् । ७तखा- 

ञ्जलिना पष्हेन तेन सं हसे िरसोवेटनो श्वरः सोमाभिषवाब 

सावाभिष्टवनम् | र८दृद्मादि सध्यमसवनं तत्न अध्यमष्ठरेण 

प्रयोग्च । € खकुदनासमधेयदक्तोक्तिः | १० तख प्रा- 
गुत्तमायाः च्या व छञ्जसे इति सुक्रोपाठः। ११ उक्त 

खक्गयोरुपरिष्टात् शियाऽ३ दसो त्तया परिधाय वेद्य 

यजखानखोष्यीभं तद्ध देयम् ।1 २ अन्येषु दिनेष आदाय 
इगयेजमानाय दानम् । {३ अन्धदिनेषु येन तदन्त" त्यै 

एष तहन् । १४ गाणगारिमते खपराभिदङ्पकरणस् | 

१५ अप्यायस्व समेतु ते इत्याद्यः हाश्च कचस्ताञ्च चत्वार 

सतचा भषन्ति अवद चतुरी उदत्तंव्या तनन उत्तमा षरि- 

धानोया पिष्टा हाद ता शपि चलत्यारस्तृचा रताः 

पावमान्यःः। १६.१७.१८.१९, एषां चतस दानां 

क्रेय कम्पेभेदे षिनियोशन्नापनस् यथा उद्कसेकङ्पे 
ऋाष्यायने प्रथमम् भाज हितीयम् दशने ढतीयं 

" अभिषवेण दरदीलतस्याधवनीये सम्भरण क्पे आसेचते चत- 

थेम् । १, प्रतिदहच्छब्द" चतथा विनियोगः ।११ शब्दने 

माचिदन्यद्खोति कचो धविनियोगः। १३ अव दृपावमामोभ्योः 

ऽन्धत् सव शमानम् | १४ केषार्चिन्ते अष र्ूव समता 

१५ आन्यसते प्रदो पावा इत्यद्य समता १६,१७ स्तुते 
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साक्यन्दिनि णवमाने विद्याङ्गारान् उयखपणम् । ५अ० 

१२क०। शप्रषग्येपति क्रतौ द्धिधमेख चरणम् । (दधिधमेः 

कमेभेदः) । २ ऋगावानख तद्गमेत्वम्.। २ भक्िण 

न्या । $ोतवैदसत क्तख उन्तिटतोऽवपश्यतेतयक्तिः । 

५ श्रातं इषिरि्यक्गौ श्रातं इषिरित्यलुवचनम् इयमहु- । 
 बाक्या;। २ परि त्वाग्नं इत्यादि मन्लजपे निमित्त- ¦ 

भदोक्तिः | 9 दोक्तितखौव अनिष्ठाजछपः । टसव- 

नोयानां एरस्तादुपरिष्टाहा यशुइरोडाधेन चरणम् | € 

एकमते तेन नाचरण्म् । १० खाष्करथप्रसते तेनाचरणम् । 

११ अष्टोगेकाषेष नारांशंसासाद्नात् प्ररं दक्षि्ानयनस् 

$ रोना दौ्ितख्छ जव्यभन््ोक्तिः । १३ चखग्नी- 

र्य उञ ख्यमानानां द चिणाड्तोनां हवनम् ।;8 अाङति- 

मन्तप्रकारौ १५ विद्ारदेथाभिकभेख नोतेषु दक्षिणाद्रवयेष 

मध्ये प्रखि्पदशि्यादरव्यप्रतिमरहे सन््रमेदः 1! ६अप्राखि- 

द्रव्यखाभिमशैनमात्रम् । १७ कन्याया दवविवाङविधि- 
ना दस्षाया आदानेऽभिभभेनमालम् न पाण्यिङ्णम् । 

१८ एवं प्रतिपहनियमः सवैल । १६. प्रतिग्टद्याम्नोभौयं 

प्राण उच्छिटहविषः सवैः घ्राणम् । ५अ० १२क० । 

१ भर्दवतेन खहहेन चरणम् । ३ तत्पात्रभ्लखे सन्त्ः। 

मदे वतशस््रशंसनम् । २ माध्यन्दिनिखवने शच्त्रादिषु 

अभ्वययेभराद्ावपरकारः | 8 मर्दवतौ प्रतिषददचरसंन्नौ 
कणो । इन्द्रनिदधवः प्रगाधः | & जाद्मणख्छत्यप्रगाधः | 

जदाः प्रतिपददुचराः, द्य,चाः प्रगाधाः | च्राच्यमारम्य 

जा्चणस्म त पयं न्त' सव्व^मद्ं चम् । ८ स्तोलियादचराः 
प्रतिपददुचराः शबव्येव प्रगाधाः | €. गायबादोनि 

ङ्खन्तानि अहं चयः खानि भवन्तोतय् क्तिः । १ ०पङ्खया 
€ #, 

उत्तरे त्िष॒ या अचदष्यदास्तासामद्धचथः शंसनम् |. 

११ पञ्चपदाष् प्रङ्किष हइयोहयोः पादयोहि रवसानम् । 

१२ आाश्नशस्त्ने वाः पङ्कयस्तासामङ्चथः शसनम् । 

पद्िशंसन' वेति विकल्पः । १२द्धक्तगतायाः षङ्खः 

शंसनकथनम् । १४ प्ख: पच्छः थंसने ये उत्तमे पदे 

अतिरिच्छेते तयोः समं कत्वा शंसनम् | १५ उक्ता- 

दन्ल पच्छः शंसनम् । १ दै वान्ते प्रणवं तवा 

, सन्तननम् । १७ त्न धाग्याभेदाः | ९८ मर्हवतः प्रगा- 

थः | १६. जनिष्ठा उप दरति खक्रोक्तिः| १० उक्त 

, क्रसाद्वा एकाधिका: शस्वा तदन्तराले इन्द्रोमश्- 

त्वाम इत्यतद्ा निषिदोधानम् । ११ माध्यन्दिनि 

अवुग्माद्च तथा धानम् । .१२दचे एकां स्वा बुग्माद्च च 

शराश्च 

अड शस्वा निविद्धानम् | १९ ठतायसबने एकां 
अस्ता निविद्धानम् । {8 लिष्वपि सवनेषु नेते जतात्मनः 
पापं ध्यायता च निविदधिया | १५सब्बेब तयैव परिधाना- 
तिदेशः । १६ अस्वा जष्यमन्तः याज्यामन्त्रञ्च । ५चअ०१४क० | 
निष्क वच्यति थस्रनाम । यदि एकाय रथन्तरं साम- 
सामगाः बुवीरिन् अभि त्वाश्र । नोचसः"'अभित्वाप- 
व्व पौतय इत्य तौ प्रगाघौ स्तानियादचरौ खाताम 
शन्ट्नाल च्छोकि्टोमङ्गभूतं सामाभिव्यक्तन्दगलर' 
सस्प्ाद्य स्तुतिजन्य शार््नौकसमधिगस्य' कारय॑श्च्यते | 
९ अन्ययोरपि प्रगाधथयोः स्त्नोलियाचुद्पत्लोक्तिः। 
४ उक्तानां शवां प्रगाथत्वम् सामगे्दिपदोत्तर दचाकार- 
तया गानेऽपि बद्ध चैरदवचेत्वेन शंसनम् काव्यम् | अ- 
नभ्यासेन उचाकारख्तवनेऽपिता इचा ण्व न दचाः 

कायाः ताभिच्च शंखन कायम् । दैदहतीच्छन्द्ख् 

प्रगाथे चदयेषढौ पादौ पनरभ्यख पञ्चमसप्रमयो 0 

योरवखानकरशविधिः ! ७ यदि तिच्ाष्टहत्य एव चिको- 

भिताखदा चदधेष्ौः पादौ दिरभ्यखावसानं कायम् । 
काङ्कभेष प्रगायेष ठतीवपञ्चनौ अभ्यद्धावसान' कायम् 

£ प्रल्यादानेन उत्तरा छपा भवति । १० येषवहःु- 

इद्द्रथन्तर वा तयोः संहति्वां काय्य. भवति तवर 

द्नद्रथन्तरस्तोत्रियाद्रूपयोः शसन" यथा भवति तथा 

इन्द्रनि इवनद्यणस्यत्थानां शंसनम् । ११ इतरेषु तेर्षा 

हहतो कत्वा शंखनम् । १२ यदा इद्द्रथन्तरे गाय~ , 

तपरादिषु अभ्यश्ला तिद्धषु कलु सुवते सखयोनिषु वा 
दिपदोत्तराकारं तदापौन्द्र्निहवव्राह्मणास्सत्यानां टत 

कत्वा शंसनम् । १२येषां होत्रकाणां प्रगाथा स्लोलियालु 

कूपा ःतेऽपोन्द्रनिवन्राह्मणस्सत्यवच्छस्याः | १४ उक्तभिन्नख 

सवख यथाञतं शंसनम् । । १५ रकडिन् दिने सै- 
अस्मेभागितया उपदिश्यमानोज्योतिष्टोम एकाहशब्ट्वाच्यः 

परिभितशखः प्ररिपूखं सनयुक्ताः । १६स एकाष्हः यद्यु 

भयसामा शद गन्तरसामसाध्य; तख पवमाने योनिरदुष्धपा 

भवतीति । !७च्योति्ोभभिन्नः यःकञ्िदुभयसामा एकाः 

स्थात् तत्न पवमाने यवर शत तख योनिरलद्पा शा । 

१८निषकेदल््ये धाय्थाया ऊद" स्यान योनिस्यान' तदेव 

शंसनसख्यानम् । १६. अनेकासां सामयोनौनां स शंसने 

परापरे चादाजेव सर्वाखामाह्वानं सत् थक् वा कार्य्यम् । 

२० जाद्धखस्सत्यमर्त्वतौयसासप्रगावानामनेकेषां सद्- 

पातेष इन्द्रनिहवादूखमाद्धावः कायः | २१ रल 



|| 
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धाख्धासामप्रगाययोः प्रदभनम् । २२ कन्विेषे णेन्द्री 

निविड चेगेषटृक्भिः । २६ अहबराह्मण' खरः उक्थं वाचो ` 

ग्द थस्वा जपः। पिबा सोमभिश्यादि याज्या | ५अ० 

१५९.०।१होलकाथां स्ोलियादुद्धपौ प्रगाथौ याज्य चेति- 

निखंयः। १ तत्रौव याज्छान्तरं तत्काले सवनखंस्था 

निभिन्ञम्ब काय्येता ५अ० १६क० । ९ उ्चभस्वरोण 

हतीयसवनम् २ आदित्य हहे चरणम् । २ इयनान 

पहा णाभीक्चषे जष्यमन््रः । ४स्त्ते आभेवे पवमाने विद् 
्याङ्गारान् भनोतादिपञिडान्त प्शुकम्म सत्वा नारा 

शंससाद्नपथ्येन्तः रोडाथादिकम्ब कार्यम् ।५नाराशंसेषु 

शादितिषु रोडाणख ्ट्तमात् प्रदेशात् स्टहोता चे 
चमसिनः एरोडा थं तिखःतिखः पिख्डोलत्य खात् खा- 

्मसात् दक्षिणतः सवान् खान् पिद, खदिश्य चभसान्तिके 

अल पितर दूति सन्त्र ख ख पिय पखतेतय क्रिः ६ सव्यादतः 
आरन्योभ्ोयं प्राष्य हविरुच्छिष्टं सव्व प्राञ्चोयुः । ५अ० 

१७क ०। ¶साविल्ेख यडेख चरणस् । रतत्वं सन्ल्भेद् | 
श्वषट॒कते होठः शखवैश्वदेवथस्त्ोक्तिः । संता तेन 

देष्यदिथं विदाय सव्वं दिग्धपानञ्च। 8 माध्यन्द्निस्- 

ने शण््रादिष॒ श्चाहावमन्लः| ५ तत् शविदरित्यादि 

मव वैदेवतोक्तिः तन्न उत्तमायाः परिषानीय 

स्वम् । दै वेशवदेवाग्निमादतयोः रृततेषु शाविल्ादिनि 

विदोधानस् । ७ तल चतसोैशरेवथस्ते प्रयोच्याः 

ख चआआग्निमारते अस्ते उत्तराखिक्लदचः पाद्माः । 

& रृक्ञानां देधतसदैव निषिहेवतालस् । १० दैवतेन 

शक्तान्तनानात्वम् तथाच यावतां सक्तानाभेकं देशं 

तावदेकं एव खक्तान्त इय् क्तिः । "११ सैशवदेवाग्निमार्- 
तयोरेकपातिन्य ए धाय्याः । १२ सरव्यत प्रतौ विकतौ 
च व॑श्रेवेशस्त्न दिः पच्छः वहवः सद् भूम्य पर्य शेने 

परिधाने च मन्तः !३उकघं वाचोत्यादि शसा लपः । 
विव देवाः श्टणतव्यादियाज्चाः । ५अ०१८्क० । 

१ सौभ्यद्य चरहदिष्ककमोभेदख याञ्चा । २ तदखोभय 
पाश्च टतयाजाभ्याशूपां यागः । ३ तल्लीव विथेषोक्तिः 

४ध्वषु णाऽऽतख उद्राटभ्यः पम ग्ल लख भन्तः। 

५ तच्छिर एतयुने खखच्छायाऽदद्ने भैमि तिकः सन्त्- 

इयजपः तौ च मन्वौ } & चङ्क ढोपकनिषाभ्यामोञ्येन 

नेमे अभ्यज्य उन्दोगेभ्यः प्रदानार्थमध्वथं बे दानम् । 

७ दर्मेषोकामवाण्निषू विद्तेषु पालीवतदख् च्राग्नीघ्रख 

उपांजग्यमन्तः । ८ नेष्टवियस्थितरद्चारेख तमनु 

श्राश्च 

प्रपद्य तखान्तिक उपविश्य पाल्लीवतख भक्तम् । ५अ ० 

ष्क | १ खदसोनिषूक्रस्य खारनीभ्र' प्रति गतिः । 

९ आग्निमारुतं शस्त्र दूुतयाडत्या भ्रयोक्ञव्यम् । ३ 

तच्याद्याश्डचं पच्छः ऋगावानं शंसषेत् यदि सा पच्छः शद्धा 

भवेत् तदा पादेषादेऽदच्छूषच्नेव सेत् । ४ यदिषा 

ञ्च श: ससा तदाद्धेऽवसार्यानवानम् । ५ उन्तमेन वच- 

नेन द्वितीयायाः सन्तभनं कत व्यस् । ६ श्लोल्ारम्भे 
प्राहतथिरस्त्वादिभूभिश्छ शान्तयुणोक्निं : । ७ परि- 

धानोयाया ऊनेन वचनेन भर् वद्महस्यादसेचनं होढच 

मचे काव्यम् | ८ ऋग्निनारूते याच्याकथनम् } णत- 
ट्न्तदोमयागद्याग्नि्ोमसं त्ता ५० २० क० | 

&ैखध्याये । १ दतीयसवने होल्रकाणामपि शस्त्राणि 

भवन्ति! ९ तत्न याच्चाङ्कशे साशं प्रदर्मेनस् 

९ तदन्तस्य उकथक्रतत्वम् 1 ३ ०६अ ० {क ° । श्यदि 
षोडशो क्रदःखात् तदा ठतोयसवने होत्रकशस्त्नानन्रं 

नख कार्यता | अथ शस्तरनास षोड़शी तख विधाना" 

धिकारः। \ तल ोलियाचद््पौ तत्र च षड्दः | 

श तत तिखलोगायलव्रः । 8 एका इचा पङ्गो | ५ ठौ 
खण्णिवाहेतौः । चआओाभृष्व शा इति द्विपदा साच पच्छः 

श्रद्धा । ६ करन्येषां चानां लिष् बादीनाक्गिः + 

७ तत्न पूष्ै चं देषा छल्वा शंरेत् एकेकाशखचंदेषे 

कवा शंसेत् | खख टचख शप्रपदालककलात् एकंका ^ 

स चमेकेकाणदट् भेकंका गायलीञ्च॒शत्मादयेत् तथा च 

` आदयौददभिषद्भिः पादैर भः शिरैच्तरिभिन््निभिः 

सायः | चजेन प्रकारे हवा अपि षड् भवन्तीति । 

2 निषिदतिपन्तौ अखिच्ष्यातुशुमे ठे नििद्ेयेति 

परिषानोयाद््,भटचदथनम् । १० उन्तरमखोत्तमा- 

शिष्टा उत्तभां निषिद दध्यात् | ११निविदिभेषख लिङ्क 
परदभेनस् । १६ परिधानीया कक् | तां जघ्रा यागः 

द ० रेक० | १ विद्ृतख धोडभिनः इन्द्रा 

लुबलेव्याय्ाः धतो पठिताः षड्चः स्तोत्रियादच- 

ख्पौ भवतः} २ ्लोतियादरूपभ्यामूर्ं दिते 
यच्छश्य' तदेव गन्तव्यम् । ३ दाभ्यं पादाभ्यासनं - 

नते ऽवसानम् अनगे प्रय एत्यमङग चः शंसनम् । 
8 पूर्वादा पूपदाना असनम् ! ५ गायब्लोणां पद्धि- 
भिरशिरणम् । ई पक्गोनां हे ह शिष्येते ताभ्यां प्रव 

नभ् | ७9 उग्णिहोदशृरोभिर्िरणस् उष्णिहा 

नान् पादानु द्धौ ङन्धात् । र चदरोभागाग् केला 



ऋ 

दतोषादेविहरणस् तेन अष्टा्रमन्त्यमाद्य' चतुरक्षरयथा 

भवति. तथा करणम् } € हिपद्ाच तत्र ताः सर्वा 
ठा कर्तव्याः । प्रथमायां शपे भागा वयहेनाब्यदेन च 

` पञ्चशरा; ङत्तरास्तु चठ्र््राः । तल च प्रथमां 

४.  , लिष्टभा विहरेत् । उत्तराश्िखोजगतोभिः । {० उत्त 

`  भायाहिपदाया यञ्जदयेम्र तत् प्रथमस्य भागयान्य 

 . बदेष दितोयखाव्यम् । ११ तल बिषरयप्रकारः । १२३्त- 
“ राष्ठ इतरान् पादान् भान् संलवाऽचटमं च छत्वा 

` अंशनम् । १९ खोलियातख्पाभ्यामूदं' प्रोषुमा श्य 
् अदन्त .शस्त्नावयवख विष्धतकंन्नः | १8 यत्र यत्र वि- 

ऋतो भवनि तलत्र तत्र यौः प्रतिगरौ तयोददा- 

` तिः । 1५ याच्चायाज्ञमेन निच्रणम् । १६ ॥ मिषकारः | 

१७ विद्त्॒वियेषस्ततोऽन्यत स्ेमविद्कृतेन समानम् | 

` त विद्तसष विभेषः । १९ चआङतं घोडङ्शिपाल 
` अष्छपहावं भवेत् । २०शश््“ये भ्िणस्तं ऽपि भच- 

अन्तीलतिरदेधः । २१ चत्रह्मण्यवच्नि तमेत्रावरुणाद य- 

` खयन्डन्दोगाः । २२ बोड्गिभसमन्त्रः |. दवण 

` श्ण | १ अतिरालाधिकारः। २ प्रथमे पयाति ये 

 लोलियादख्पाश्ने षाभाथखव्या्छचं विनिः अन्यां 

खर्वा कु प्रथमानि पदानि दिरक्ता सल्रावसानम् । 

“+ १ चिषटयोः पादयोः खभद्छ प्रणवनम् । 8 रोतराद्यां वि~ 

, +ना मध्यानि सभैाक्वां पदानि सशदक्घाऽववायतान्येव प्र 

 श्वादाय सैष गन्तानि शुन्धाय प्र्णवनस् । ५उक्तमे पव्धये 
श्ोलियाचुष््मेष स्वाम वाहत्तसानि पदानि सध्ये ख सा- 

ऋधवाकाः दिरङ्ला तैः प्रणयः | ६ उन्तमे पग्याये चच्छा- 

नाकः यन्वदतरलराखि दिका प्रणयात् | 9 शस्त्राणां 

अद; पायत्म् । ८तलाद्यं यशं होदु: |£ याच्याभ्यः पन्त 

प्रतीकानि पर्वशं तरः ।१ ० पया लोदाहरयम् । तेषां पया - 

अष॑ज्ञापि ।१। गायलाष्ठासागापत्वस् ६० 

` शतिनं पर्यायेषु, खभापरषु छन्दोगा चऋश्चिन दये 

ऋलुषते ! ५ चदिष्यन विशंस्थितसद्चरेण निषक्रम्याग्नी- 

शौरे जादभङ्गेन गडाङतीलदङयात् ततर सन्नाः तत- 

 आज्छपेभप्राथनं तष्ोलेव कुर्यात् | २ होना एचक् 

 शतसताज्यख धि्टमाज्व' प्राष् अप उपर येन्नाचाभेत् 

 जनाचमनेऽपि ना्ुदधिरित्यल देवर इत्छादि खतिनिद् 

हन्न । 9प्राष्ठ प्रतिप्रधषय पञ्चात् खखस्यानख, समस्त 

= जछक्रनेदरस्न्धिभ्वाम् उपय" शत्वा (पाद् ङगुलोभिम् भिमा- 

` चि) उत्षतिष्यन् प्छोव खपश्रियेत् ¡ ५कतोपस्थो पवेशन- 

£ बः० धगर 

{ ८६3 1 

५६९ 

„ श्त चापययाप्रा रालिरित्याशद्भा खात् तदेव कु 

रष्वं 

म ५, 

खव ऋाञ्चिनथंखनम् | ६ एकपातिन्याः प्रतिपदः पच्छः 
शंषनम् | ७ प्रतिपदा गायत्रखाग्ने यश्योपसन्तननम् 1 

. सस्तोत्रशंसने प्रातरतुवाकधम्मातिदेशः | € त्रयो वार्ता 

स्ता सोलिवाः प्रगायावा तान् यथादेवतं यथाश्तं शंसत्}. 

१० अन्यषु चन्दश्च यथादेपतं शसेत्ः। ११ दिषदाः 

पच्छः शंसत् | १२ एकपदाः प्रणवेनोपसन्तलुयात् | 

१३ एकपदाभ्यो याञत्तराः ताः एकपदान्तमैः प्रणम 

सन्तदुयात् । १ ऋद्धच शखेष पच्छ; शय्या पच्छः शख्येष 

चाद चशद्या यास्ता उड्रेत् । १५ खक्तन्यायेव वा शंस- 

नम् नोह्खार इति विकलः निष्ट जगतग्योऽन्यव् 

विथेषः | १७ उदिते य्य प्रतिप्रियतममि यखोत्तमेन 

प्रशवेन द्र््योनोदिष इत्यतत् सन्धाय तदादीनि सौर्ययायि 

स्तानि श्चेत् | श भौय्यंसक्तानि सर्योनोटटिवि इन्या- 

दोनि द्थितानि। $€ दृडस्यते आति यद्ये श्व्यादि 

परिधानोया। ३०प्रतिपदे परिधानीयाया अाषहावत्वविधा- 

मम् ! ९१ यदि इताम् क्यात् तख योनिम् तामिङ्ख- 

` शवामह् दूति चम् | एतेष प्रगायेष दितोयाम् इन्द्र 

केठमिन्यखोधरिष्टात्, तोयाम् अभि त्वे त्वश्यापरिष्टात् 

शंसेत् । २२तल्र विकल्यः । २३अच्विनपदेण इतोडाभेन 

चरणम् ! तत्र॒ अवाक्या प्र षः यच्चाहयन् अध्य 

च्ानवानच्चु ऋभेणोक्तानि । २५ आश्विन एरोडा पस्य खिष्ट- 

छताचरणे खं याज्चाहवम् इत्यन्तो ऽतिरालः कठः । ६० 

५क० । १ मैलित्तिककायेभेदकथनायीत्तरपन्यः यदि स 

पर्यायाः प्रयुक्ता न भवन्ति इदधैवमाशङ्का खात् अतिक्रान्तः 

प्राया रालः सा पर्थायाणाभाश्िनख चापव्याप्नति तदा 

स्ेभ्यःपरव्यायेन्यः एकं पर्यायं सच्दुत्य क्य: । २ ततर 

करणप्रकारः | प्रथमात् पर््थात् होता ख शस्तरनाददोत । 

मै लावरुणना द्म णाच्छसिनौ दितौयात् परां यात् खे श्त, 

उश्चमादच्छवाकः स्वमेष शश्मित्येव प्रकारः । ३ यदात् 

प्रथमः पर्यायः प्रयुक्तः भध्यमोत्षमावप्रयुक्तौ तयोराञ्चि- 

हौ 

कोढमैलावरुयौ प्रयमात्, = बाह्मणाच्छ'खच्छावाकौ | 

त उच्चमात् शद्माददौत | ® स्वधां वा खोमनिहासः । 
५ स्लोमनि्ठांसे खनि च्ौभप्रकारः । ६ सलोमनिह)स 

सम्ब्ररणयो.मिदधासविधानम् | ७ रके शाष्िनः होट-. 

चच्छी सोमनिदुखं ङवन्ति) ८ अग्मो ! विग्सलदूतस 

दूल्ेतत आख्िनोय रकसखतोल्रियः । & अआम्नेये क्रतौ 

तद्ध एकरो तियस्य ट ₹तोच्छन्द्ः 1 ९१न्लीखि षट्टिशतानि 



श्राव ^ द 

आश्चिने परस्तात् सलच्छ थनम् यथाञ्चतमददेववं 

११।१२ हिषासदिषां वा नद्यादिभिरव्यवधाने इत्या- 

शन्निपाते शष्भगोदोषः । १९ तथा दोषसम्भावनामास् 

खा सनरेवतावाहनात् खम्वक्तवरां कत्वा कश्मे काच्यम् । 

१8 सम्भे दोषे खति भर्त्वतीये शस्त्रं यिन् सक्तो निवि- 

दीयते तख क्तख पररूादिदं क्त' शं सेत् । १५निष्के- 
ब्य योजात सवेति दक्तथशनम् । १६ वैखरेबशद्छ पै 
देक्क्गख परस्तात् शंसनम् । १७ एतेषु चागन्त॒षु 

निषिदादध्यात् यख रसतात् शस्यानि क्तानि विद्ि- 

लानि तान्य् ्वारेत् । शट निविदः स्थानः यद्यतिडरेत् 

चदा यिन् शक्ते निविदतिपच्ना तत्पूव्वंपपरभूतं 

शमाष्य अआगन्ठुकात् दैवतात् पुरलात् “सा प्रगामेति" सूक्तम- 

खरङित' शस्वाऽन्यद्धिन्नागन्तुके तहंववानां निविदं 

दध्यात् । &ख० ६क० | १ सवनायेख सोभख् सवने 
खमाप्रे अतिरेके सोभातिरेश्रणुज्ञा। ख च स्तुतशस्ता- 

पजननो भवति व्र अन्दोगेः खोतब्य, बज्खुचेः यसव्यम् । 

९ तल प्रावःखयने सलोलियादद्छपयाज्याक्थनस् । शमाय 

लया वैष्णव्या यजनं वेति भिकलयः। 8 माखगारि- 
सते इन्द्रा्रैष्णव्या यजनम् । ५ “ेनदरारेष्णवो" च शं वां 

क्रं येत्यादि” निष्ट पडन्दश्छाल यजने श्ाह्ला । ६ 
भाध्यन्द्िनिमवने सोानियादुङ्पयोः याच्छायाञ्च उक्रिः। 

७ तोयसुबने यद्म्नि्ोभे सोभातिरेकः तदा उक्य्य' 
ङग्यात् । यद्य् कव्ये शोलाविरेकलदा भोङ्शिनं ङुण्ौत् 

यदि षोडधिनि वथा खात् तदाऽतिरा्रः इर््थात् 

इप् क्तिः। ८खातिरात्राङत् लोमातिरेकख्द प्रवरे त्यादि 

श्वोलियाचष्छपौ शत्वा साध्यन्द्िसवनवत् येषकरणम् । 

& भाष्यदिनीययाच्छानवम् दअ» ७क° । १ करोते 
शोभे नष्टं दग्धो वा प्रायश्चिसविधिः। २ श्दोऽपिधा- 
नानि इवि्षानानि अमन कदु रिति पूर्वेपथः। रयम 
न्त्रक वा तदाचरणभिति शिद्धान्तः। $ सामेन यागरिद्धिरि- 

त्यतोऽन्वशोभविधानेन सोमाभिषवः | ५ शोभान्तराखामे 
पूतिका फाच्लुनानि वा संखदटान्यमिषशबुः। (पतिका बोम- 
सटी खताद्पा फाला नानि च खाम्बद्पा आओषधिभेदः 

अभिदुक्रोपदेगेन शद्पतोन्नोयाः) | ६ काच्छमालामे 

व्वा दिषु तिङगपडखम् । ७दोाखसतास्च कौतयोम- 
नाचे. आ-सोलनाधात् दोच्चाकाशचषदधेनम् उवखतद्च जाता 

-कसोसनाओे उपसत्काखषद्ध नम् } तन स्वेन प्रभानका- 
्ाहरोभेन कालददधेनन् | काखवद्धमेऽपि शोभावाभे 1 

ऋष्व 

प्रतिनिधिना प्रधानकालभध्ये यःगसमापनस् 
ष्त्यकः पच्चः | भूः खादेति प्रायच्चिन्त' शतवारब्ब". 

प्रयः गं विष्टच्छ शोम' सम्पाद्य एनया गकर्मिति सिद्वा 
 . प्रः! ८ चल्याच्च नष्ट शोभे तदलाभे प्रति 

जिधिप्रणोगकरखमेव न तलां हिः प्रयोगत्यागोयेति 
सिद्गान्तः। प्रातःखवने सोमे नष्टे प्रतिनिधिद्रव्यम- 
भिषत्य तद्रसेन प्रतिड्षहोभिश्रम् ( सद्योदुग्धे पयः 

प्रविर्भक्)। १० माध्यन्दिनि तन्न पक्रपयोमभिश्र्म् । 
११ दतीयस्वने पू्बेवत् दधिमिश्रष्यम् । १२ फालुना- 
नां प्रतिनिधित्वेन अड चायन्तौयं सान बह्म ` 
शास भवति वारवन्तोयश्च यन्चायश्नोयस्याने । 
१द बह्मरास ठ तल्रविषये श्रायनीयं साम यन्नायन्नीयं तु 

ययोक्गमेवेति यकमतम् । १४ प्रविनिधिना उद्वखानो- 

यान्त यज्नं समाष्य तस्माषेशःदुदेवसाय शोमं सभ्पादय 

छनयांगः काव्य : 1१५ एनः प्रयोगे एनदलिच्णा । १६यदघ् - 
पातेऽपि प्रतिजिधौ यागात् प्राक शोमलाभः वदा- 

प्रविनिधिद्रव्यत्यागेन यथोक्गभेव शोभेन यजनम् प्रतिनि- 

धिजिभित्तानि सोमश्रप्यादोनि न भवन्ति | यदा धनर 

गोरेव श्यासन्प्रवात् प्रतिनिधिनेवेकमदहः क्रियते 

तदा शन्मप्रयोम' उखमाष्य उदवसाय तदेवाहः पुनः 

प्रबुज्जीरन् तवा ष आारव्य फलसाधनः यन्न॒ प्रयुज्य 
खमाष्यैतत् कत्तव्य नायान्तरमेकलाङ्ः प्रयोगः , का- 
षु प्रतिनिधावुप्रा्ते प्रतिनिधिनेबष्ठा इनयां गः ।१६ द् ° 
शखण र्क० | १ दोचितानां. मध्ये कखचित् व्याध्या- 

दय्.पतापे प्रायचित्तविधानम् ! रजोवानाभख्यता ष्ल्यादि 

भन्तचतुटयेन या श्रोषधीरिति -खक्तोन च पीतं 

खपयित्वादमाजनं काथं सृ एतत्सव जदा काये म् । 

९ अमां ने भन्त्रभेदाः । ४ रधष्टपतप्नख कम्पि कते 
शेषां यथास्थानं गतिः । ५ वख्िच्चिमिक्ते लातार- 

मिनद्रमिवयादया ऋ् ताच्छं काय खाद्या भवति । ६ तकिन् 
वैशदेवखक्रादिजपः काैन्तरद्च । ऽरोगनिदत्तौ बथो- 

पदिष्टतया प्रैव सम्य कायम् | ७० ६अ०६.क०.। 

१ डते तस्धिन् अतीरथेन निगेभव्छ अवभुतायै सद्कद्िते 
देशे तख प्रो तालङ्कारादिकरखम् । २ ्डतस्य व शग्कख- 
शोमनखूवापनसम् । र्उथोरेशादुरेपनम् । 9 नललत- 

भाखापरिधापनसम् | ५प्रतद्छ देहस्यान््ञाखि निः घरीषाखि 

क्षत्वा एरषद्ाञ्छेन पूरयित्वा न्दे बन्धनीयानो 

ले कमलम् । ६ सतख वाससा वेश्लप्रकारः । ७ तखधेष 
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वसतसयकरेषख पर तक्रियाधिकारिणा यङ् । य ्रतेखा- 
 श्नीनु इयोररण्योः सभारोग्य वयजनसय बद्धिदि प्रेतमा- 
नोयाग्नि मथित्वा विद्भृत्य तनव देयुः< अना ङ््िताग्ने - 

सतैपादनद्पेष्याऽऽहरयैय दाहः । ! ० दोलितस्य पलोमर- 

शेऽपि लोकिकाग्निना दाहः} च्ाड्िताग्नेरपि सर्वा- 

धाने लौकिकाग्निनैव पद्या दाः | च्मौपखनाग्निसक्वे 

तेन दाह इति भेदः । ११ तदादेशाद्ागत्य पूीा- 

परटोमृताहःचभापन' यथाविहितं क्; । १२ दी- 
लितद्हनो ततर 

भोक्तिः। १२ सथानायतने परितः कर्तव्यभेदः। 

१४ होतःखस्यानात् पञ्चादुपवेथनम् । १५तत॒ अध्व- 

दौ रुपेशनप्रकारः । १६ तत अयं गौरिलयाटिष दशु 

उपा रुतिप्रदथेनम् | १७ स्तप्नोत्तर होतः कते - 

व्यम् । १८ । १९. । तन्न यमडद्ान्ततया प्र ह्रे हीत्यादि 

खक्तजपः | २० अतुद्वणास्थिसद्चने कत्वा यथासन- 

ऋत्विजा मासादनम् । २१ तेषां भकज्ञ्प्रकारादि | २२ 

दोचितख धयुदिने उक्तप्रकार' कन्ये समाग्य सप्रदथस्तोसं 
लिडत्पवमानकं रचन्तरषटढमग्निरामशंख' 

दौक्षितिमर्यनिभित्तं सत्रमध्यं सलिणः क्य: । २३उङ् 

अङ्कि समाप्रे एतान्यस्योनि अरभुतकाले अवग्टतायें संह 

।  ल्विताखस्, कुम्भेन सह परेः रत तख तद्- 
रिति वदन्तः श्वे सलिः कय :। २१ ् टतख दाहा- 

दारभ्य कार्यान्रोपदेशः ।२५ रेषसमापने तख संख्या- 
पूरणाय ततृरुन्निल्टः दो्यित्वा सत्रसमापन' कुव्य५ 

` श्दै ब्टहपतौो शते तदडःप्रत्तः समाष्यावग्यषं 
कत्वा शदोदगध्वा च सलादुल्यान भवति म॒नः चेष- 

समापनम् | २७ग्टकपतेरपि अस्थिखं चुषादयः पूरेः तद्या 
आर्याः । रद एकाष्ेषु यजमानख पू्ासने तख तख 

शयनम् । २९ ऋत व्टहपतेः वडन्तोष्, स्, अवष्टय 
' कश््ं लत्वा परे तस्ख तत् निेपः वभाकेखनख च्चा 

खंखोक्तिः। २० आष्डरव्यमते तख यन्नपालेः बह 

4 दाहः | ९१ रतत्पश्चे अयमेव अशण्टयोनान्यः | 

१ शोभयागख अग्निष्ठोमोऽचग्नि- 

 शोग उक्षः षोड़शी वाजपेयोऽतिरालोऽघ्नो्याम दूति 

प्रशंसाः | स्तां मघे यापयन्ति तद्ान्ते यश्च" 

भाम कन्व कत्तव्यनन् । र्यन्नषकछख प्रकारः । नन 

य॑ 4 षक्वाकप्र ष्ध हततमत । ४वल् रोडागकरणं 

। हेवा. ईस पिव पथोः पशयुषरोडा शपते खदीटषेतां 

शास्त्ाहुवचनाभिषटवनखंस्तवनेष विणे ` 

श्राख 

एरोडाशैरिति कचनभिल कतिः 1 ७ खवनोयैः काभिः 
इद्रहद्विः पशषुरोडायेन पश्देषताढ्विः। र शु 
वाका ह इारियोजन' कायं स् ।€ हारियोजनद्य अह- 
वाक्या बयाच्ाः | १ °अहगंणेष अन्वेषः जश्न 
व याच्धाद्वाक्ये । ११अहगयेष्न््ेभ्योऽन्यानि, तेषां च 
प्रतोकोक्तिः । १९ खारसखतखलादिष यानि सत्यानि सोत्या- 
होभिरररवन्ति तिष्य ृ हवाज्या । १९ इारियो- 
जने सेवावरूणखय अलुवषट्कारात् माक्तिप्रौबनामक- 
प्रंषकथनस् । १४ तिराते तेऽ: इूतयव तेऽ्येति 
प्रयोगः । ' १५ वच्छमाये अःचत्याभित्त अदय चला 
भिति प्रयोगः| १६ खाग्नोधः अतिप्रौषद्धान्तं खुत्वा 
यन्नः अः छत्याजित्यादि भन्तं वरेत् ६ अ० 
११क ० । १ उच्चे तातं द्रौ खकल शभिडा भिव प्रतिग्ड द्यो 
पडवभिष्ठा द्ोणकल शस्यसो ममवपश्यं त् । २ थस्तुः प्रायभव 
सन्तः हरिवत इत्यादि । द्रोणकल शस्यभोभं॑ग्टडोत्वा 
मन्त्राभ्यां  छखड्ुदथमभिखश्य येन पया -खदटोहवि- 
धानि या गतः तें पथा ततन प्रतिनिटत्तिः । विनि- 

ख्प्राखतिनामको होमौ कयान् तन होभसन्त्रौ च | 

९ षभिर्मन्त्रः आङ्नोये षट्षट.थकलाभ्याघानस् । 

-षि च देवलतद्ं नशद््ादयः लोक्ञाः षट । 8 द्रोण 
कलथादानाग्टहोलला पश्येयुः तत्र मन्त्रः च्ामूगयो द्यक्गिः 
४ ठब्णोमवक्राय ता धानाः ऋन्तःपरिधिदेथे निवपेयुः। 

आहवनोयदेथाप् श्वेः दचिशाटतः प्रवयेवयाम्नोधीयं 
गच्छः विनिबु्राह् तिपथैन्भेतत् सै शके कवु; । 
७ तांञ्मखान् गत्वा ओद दूवजातोयानि निप्मोद्य 
ष्छेले चमसऽन्तरा प्रिभ्य शवे चभकिनिः खान् खान् 

चमथान् दू्वादिरषयुक्तान् च्टहोत्वा भो्षिताभिरद्धिः ख 

खभात्मानं दकि; पाणिभिरप्रदशिषयं पदु शरम् । टस्य 
बां पाणिभिः प्रदचिं परयुदेरन् । € तत्र पदु चये गाघा- 
मन्त्रः । १० पिल्लादित्रयजौोवने नेता गाधा पाद्माः नापि 

पदु चयं कु : तदै शैः सवे दु : । ११ अवधा था- 
भिभर्गेनमन्त्ाः | १२ षयजमानल्विजां प्ररस्परख इस्त 
पष्य भमन्ाः दवण १२क०। ऽपलनीसंयाजंचरित्वा- 
पत्यौ बेदप्रदानादि एख पालनियननान्ते ` कस्म ल्या 

बेदखरणं ठत्वाऽङंत्वा वा प्रायचित्तानि जँरहथात् । 

९ पञ्चमक्तिक्ख सम््ोनिधनद्पामन्त्यां भक्ति मत्वा 

शेवण्ययं ुयुं : । २ जले क्रियमाणा इटिरव््येषिः | 

तया चरणम् । 8 ५ अल भिथेषाः । अामिष्टौ प्रया- 
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ज्नाद्यदयाजान्ता नाद्यामभिडा न बदिग्नतौ प्रयाजाद्या- 

जावश् मन्तो तौ च गायल्ौ | ६ वल्ल वारूणं इतिः 

विदे ति यागावसरे इविरोगोतृपाद्य यष्टव्यम । 9 

स्लिदिलद्ाने अग्नोवर्णौ देवते खव ते होडोवरुथ नमो- 

निरिति दे ऋचो तन्न साधनम् । अत च निगद्ाभावात् 

म्नोवरूषावादिग्य श त्वन इत्यृचा यव्यम् ¦ रअखा- 

निष्ठौ नमोवरूणाय इति मन्त्रेण दचिणानपादाचदके 

{दध्य् : | € वत्र छचमने मन््रनयम् । १० 

खआचमनप्रकारः | ११ भौचाङ्गमाचमन' लत्वा खाना- 

क्रमा चमन सत्वा आसञायुः तत्र मन्त्राः । ̀ १२ अदोकिता- 

नाछक्तमन्नरराञ्चावनं वाऽभ्यु्ं वा ¦ ९३ खच्रेता ख्व 

शाखोक्रविधिना र्व्वाददकद्ाइत्तारयेत् । १४ उन्न 

न्ना उन्नीयमानाः उद्भेवरित्यादि मन्त जपे: । १५ उद्- 

कादुत्तो यै उद्वय' तमस इन्यादि सन्त्र जपेयुः । १६ इत 

अरं" संस्याजपपय्न्तं हृदययूकेन समान तथा च 

अननेलसाणाः दूत्यादयः समिदाधानान्ताः शव्वीः 

काय्यौः। १७ अपडक्कम््ायः रु सखाजप कु : १७८० 

दैख* १३क० | १ साहेषत्ये उदयनोवया चरम् । 

शा च प्रायणीयया ठल्या ! श्स्व्यसाम्बेऽपि खय 

विचेषः | तज्ञ चतस चआच्यहविषोदेवता अदितिः 

पद्धभो चरुहतिः पथ्या खलित प्रथमा इह 

चद्थो भवतोति । 9 याज्धातुवाक्ये च विपरीते तत्र या 

याञ्चा शा इह खटुवाक्या ¦ ततरा दुवांक्या इह याञ्धा । 
५ प्रायणोयावाः कतार एवात्र कत्तारः } दै शंया- 

च्छाया रेकद्धप्यं न याज्चात्यंन वेपरोत्यम् । ७उद्य- 

जोयायां सभाप्रायां मेलावरुखदेवतोऽन्ब्यः पश्यः । 

स शदसि आसोनेहोनादिभिः पशुः कथः सच वार्य 

पू्येके ९ उनत्तरगेदिसमीपे चखाशोनेखेः काय्यं 

दूतक | १०तल नैमित्तिकः कम्रं भेदः । अनुवन्ध पथो- 

बैपायां . तायां यद्ये कादचिन्ययतः ढता तदाऽग्निषो- 

मायीयेष खञ्चरख गत्वा गाङपये त्वादटे य पशुना चरच्यम् | 

११ ल्पश्यकरणप्रकारः । त्वाद्ु पशुः युपाञ्जनादि- 

कत्वा उतृष्धजेत् इकः पचः |. १२यदि अध्वययेव 
अज्चेन तं पयां समापवेयुः तदा होतापि तथा इर्त् 
१९ अञ्न समापने अनेके पल्ला: | बाद्धथोक्तदिषा- 
बेद्याः ।!8 अ ज्येन कर्पके पशुवत् अन्द्परयोगः । १५ 

यद्यत्र टेपिका वीभि अहनिषपेयुः धाताऽदमतिः राका 
सिनोवादी कृदूरिति प द देवताः।१९तत्र धावरमस्णाने शन्धर- 

- यजेरद्धिति ` 

शराश्च 

भेदः ।*७एषाञ्च पञ्चानां दव्य इति संतन” । देवौ लपे खरं: 
दयौः कषा गौः एथिषोति पञ्च देवताः॥प्तब्र सूचा 
दर्मा खेभ्यो याज्धादुवाक्ये खाद्य 1१९ अ हबन्ध्यपशुदरव्यखा- 
लाभे मैललावसणोया पयश्या कर्षव्याः। २०खा च आज्य 
भागादिः बाजिनान्ता कार्यां |२१ कम्ब णो वाजिनं भल्ल 

येयुः । सत्र भिषये सर्वँ भच्चयेयुः । २३ उदवसनोयया चरणं 

तत्करशप्रकारः | २४ प्रलतेन च्छाति्टोमाख्वेन सोमेन ` 

यजमानदचवि्णोयया दीक्षां प्रषिदः स सोभेनेष्टा अवभ्टये्टौ 

दोकोन्रोचनं लत्वा त्ादलियित रकानूबश्यान्त प्रयोग 

समाप्य तदन्तेऽग्नोनर णयोः समारोप्य उद्द् बयजनात् यो 

देशस ्िनच्रग्नोन््थित्वोदषसानोयया यजते श्ये कोऽयेः ॥ 

अपरस्तु यदस दीक्िताः ष्युः सलञ्धेति दोकिता 

ऊल्यिता इति पाठः कर्तव्यः समाणपाठेऽथैख इगमत्वात् 

अदि सरे दीखित]ः सुखदा पू्ववदेषा न् बन्ध्यान्त' कमे- 

सत्वा से सवान् खानाग्नीन् सलं से चारणोवु यक् 
थक् समारोप्य पूरववन््रधित्या एटयगेषोद्वसानीयया 

विथेषतोऽथैः | सेयश्चदयसानोया एवं- 

शपा . भवतति | युनराधाने याश््ञाता इटिल्लद्रुषा । 

सा च अविता अविभक्ताञ्छ मागविक्ारा उपांतवरह्िता 

केवल मग्निदेवता । ६० २४क० 

द्यं पूरा षाष्यायोपख प्रतिष्धबमभिषेवायैा 
दर्थिताः उसषराद्वमपि षड्ध्यायीरूपम् बाङच्यभयात् तन- 

तवप्रतिस् लप्रतिपाद्या्था न दर्थिता मूलपन्धे दश्चाः। खे- 

पेखायमयस्तनत्यः । बप्नना्टमाध्याययोः सन्राधिकषारेख 

दूविकरैव्यताददिद्शनम् । नवमे अहोनेकााधिकारे दूति 
कर्तव्यताकखापः। द थने रालिल्मविवरब्यम् । दकादथे कासनं 

विये्य तद् चरणम् गवामयनचरण श्च । हाद्थे गवायमनष्दैव 

दिनश्ङ्कलनादि ! प्राग चदुरध्यायात्मकतवोक्रिः प्रामादिक । 

सदोयग्टद्यले - प्रतिपाद्यविषया शावद्भिधोयन्ते । 

तन प्रथमाध्यातरे। स्वालोपाकादय् पाक्ान्तानि कभ्भौख । 

१ ग्टद्यव्याख्यानप्रतिन्ना ¡| २ पाकयन्नप्रकारः | 

९ पाकयन्नप्रकारख्य लौ विध्योपदेथः ! ४ र्लान्यपि 

कमाखि नित्यानि चौनैसतुल्धयानि आड्हिवाम्नेरपौलक्गिः 1 

५ पाकयक्तानाभथ्वादकपं जाद्धण्यम् । १अ० ९क० | 

१ शावम्भातःपकषविष्यहोभः । २ देवयन्नः ९ खा- 
दाकारेण बकि्रणम् ! ४ गलिप्रदानःेेवतानिथयः } 

५ दिषु -देवताभ्यो देवता एरभेभ्यो बलिहरणम् । द मध्य 

अद्ये ब््एदभेभ्यय अलिहरणम् । ७ मध्ये विद्ेभ्वा 
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विलोचनम् । 

चाश्वं 

 देषभ्यो रचि्यम् । ८ मध्ये, दिप, दिशाचारिष्यो 

भूतेभ्यो द्िहरयम् । ९. रालौ, नक्तञ्चारिभ्य भूतेभ्यो 
अलिङ्रखम् । १० खव्वंयेषे रच्ोभ्यो बखिहर णम. । 

, ११ पिद्रिवन्ने प्राचीनादोती अन्यन निनयादिष् दक्ि- 

` शावीतोत्यक्तिः | १अ० २क० | १वद्टामाणकन्ां छोभ- 
विभिः । २ पविल्लाभ्यामाञ्यथ्योत्मवनम् | ९पविल्लक्तला- 

, व्मवगयोनिंख यः । आजञ्चजोभेष परिस्तरण काे' वा न 

रेति निखवः । ५ पाकयन्तेष अज्भागौ कार्यौवान 

नियः । दै धन्वन्तरियन्न' ग्ूखगवबद्च दज यित्वा 

श्वेव पाक्यस्नेयु ज्मा क्यौ वा गनेति निख यः । 
` ७ आनादेशे नामधेगेन होमः | रट आअनादेथे देवता- 
निर्खंबः। २ रकवष्टिरादियन्नाः समानकाचिकाः। 
१० पूरक प्रलाश्याधं यन्नगायोदाषूरणम् । १अ० 
शक० | १यौखकण्यादोनां कालविधिः २एके याचाय; 

` अर्गवकिन् काद विवा्मिच्छन्ति। २ अच्छो: । 
9 ऋगाङतयोग्याृव्याङतयच ¡ ५ उमयातिखहश्च- 
अणः । एके अनादेषाहतिनिच्छन्तीलयुक्गिः | . ऽतेषा- 

भायः । १अ०४क० |९ वथपरो्ा | २ बरगु्वकयः 

¦ भभु | रेषन्वाश्कवमम् ¡४ परोच्यान्तरम् । ५ शेला 

देखकतिख्छ; परोच्चा । ६ पिण्डनं दियेषकथ 

भसु | १अ०५क० ¡१ बाद्याद्यविधविषाहोक्षिः। १ 

देकर |, १ विवादे देथधन्पीपामधम्ब कुखध््ाणां कतत 
व्यता 1 २ लृगपदादिधण्म्र ख सवेत बभागत्वजित्य क्तिः । 
३ पाचिपष््विधिः । एल कानिना अङ्ग रख यस् । 

9 इरिदकाभिना 

प्रदद्िषे वधूजनः | ऽचश्सारोरे आचाय ज 

` श्वमगः | र्याजरोगप्रकारः | वालादिरिर्वालानावप- 

नीव्बक्किः | 2 वरोजामदभ्नुखेत् लिखाजानावपति । 

१० आजव छंविरवधारणम । ११ वरकत्तकमवद्ा- 

नम | १२अबद्ानख सव्य लातिरेशः | १९ वरकर्तक- 

कोममन््राः | १४ आमन्त्कः नूपेषुटेन वधूकलंक 

लालदानम् । १५ रके लाजानोष्व पक्चात््ररिण- 

यमारितथ द्विः । १६ शिच्खाविसो चनम् । १७दधिखशिषा 
१८ छत्तरभिष्छाविभोचनम् ¦ ९९. सप 

पदौनमनम् | २० उभयोः शिरसि उद्कुम्भसेवनस । 

* ! याभान्तरभने खन्तरा वसतिः ।१२ भरवारूनेत्यादि' 

डा वागषिख्जमम् । १ ०७७० ।१ यानारोहष्वमन्; | 

५ अह केमहयम । . ९ ङभवक्राभिनां 
` क्श चिदरितिरसतख यथम् । दे अम्तु दकङुन्ध- 

{ ८७१ } 

१९. 

श्राञ्ं 

रनावारोडङषमन्रः । रअदकनड्तारणसन्त्ः । 9वधूदि 
रोदिति तदा ऋग्बियेष' जपेत् | ५ दिवाष्ाग्नि" ग्डष्ोत्वा 
गन्तव्यम् । € देषडत्चचदष्पघादौ जयमन । ऽपचिका 

दकाः सन्ति चेत् तदोश्चमन्त्ः | ट ब्टद्प्रभेश- 

मनः । €. उपमेशनद्धिप्रा नद्या ञ्जनादयः । १०ब- 

वाङावधि जंद्ञचय्यं धारण्यादिः | ! १ लिरालं हादथ- 
राल' वा नह्धचन्धेषारणम् । १९ संवद्यर' वा ब्म 

चर्यधारणम् । ! बतानन्तरः वभुवस्रदानम् । १ ४बाद्च- 

णोभ्योऽ्रदानम् । १५ सख्िवाचनम् । १अ० ठक, । 
१ पाणिसश्णप्रश्तिग्टह्याभ्निपरिचरणम् | २ ग्नौ 
नष्ट॒प्रायच्धि्त श्वा एमरग्निपरि हणम | ३ एके 
अन्नु पशान्तौ. पदा उपधासं वदन्तोनयुक्तिः । ४तद्ग्निप- 
रियं अग्निोलमिधानेनेत्यक्तिः। ५ होमादिकालव्य- 

वस्या । दैषहोगद्रव्याि | ७ उज्ञदव्यामाये दरव्यान्तरप्रति- 
जिषिः। ८शायस्थातद्धोभः । १अ ०२क०] पाव्व स्याली 
पाकः । रभोजननिवनः | १ दायः हेषोत्व बनम् | 
४ तद्देवता । ५ काम्यदेवता। ६ पष्ठषटिनिनं- 
पथम् । ७ षेशदिप्रो शम् । ८ अवषातप्रकाखनेना- 
नेक चपच्यानि । ६. एकल रपं वा | °नानाच्रपण- 
प्रकारः] १९ शकन्न चपेथप्रकारः । १२ खाच्यो- 
त्यवनादिः। १९ आषाराश्छमागौ खिटिल्ोम्। 

१४ आम्नेयादिङोलः | १५ आज्धमागयोये चदुप 
त्वम् । ९६ यन्रइुरषख्य खपवे्ननियमः । ९७ अण्न - 
सत्तरपूर्यदेशे 'होभः।१ ट ङषिःख्यापनरे थः ! १९ पचाति - 

ोभनिवंयः । २ ° खिरिकदवोभनियमः । २१सि्टडद्ञोभे 
वि :येनाभावः ।२ २ सििंडिलद्लोनमन््ः ।२ रूं पालनिन- 

अनम् ! २४ पू्वालनिनयनकालः ।२५ पाकर ततन्म् । 

६ ६ैद्िष्णादागन् | १अ०१०क०| १ पुकः ।रप्रशप- 

धनम् 1 ९ पशुप्रोचणम् । ४पद्निनयमम् ! ५ मन्ब्- 

वजम् पथ्निनवनम् । & उल्गूकाहरणन् । ७ शाभि- 

गोक्तिः। र पञ्चनुरग्भ्म् । अन्वारण्ये कत्तं कथनम. । 

१० वपाहोभः । १ १ख्वालोपाकच्रप्म् । १२ पञचव- 

-्ानं श्थालोपाकद्ोभच्च ¡ १९अबद् नयङ्िव्ोमो बा । 

१७ प्रत्य कावदाने दिद्िरबदानम् । १५ तण इदय- 
खाचरयम् ¦ ऽअ ११० | १ चत्ययन्ने खिदि- 
कतः प्राक् बलिष्रश्म् | २ विदेशस्य नैष्यपे पलाथ- 
दूतेन बखिररणम् । ३ भयसश््ावनायां दूताय शस्त्र 

दानम्! 8 नदयन्त चेत् जवदानम् । ५ धन्वन्तरि 
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` चैत्ये तृषुरोद्िवाय बजि्रणम् । १अ० १२क० । 

१ षु'सवनम्, अनवोभनञ्च । २ दतीयमासे इष्यनलने 

उपोष्य वल्यवरखावद्धायागोदेधिमान्नया प्रानम् । ३्रञ्न- 

वदनम् । ४ लिः प्राथनम् । ५ दर्वारसख नाङिकायां 

सेचनम् । ६ नस्तलद्कर णम । ७ इद्यस्य ेमन्त्ः। १अ ० 

१३क० । १ क्षोभन्तोन्नयन' कम्प । २ तख कालनिखेयः । 

२ रोभमन््ः । 8 सोमन्तव्युहनम् । ५ चदधां व्य, इनम् । 

६ बीणागाधक्प्रो षणम् | ऽगेयमाचाकथनम् ।८बाद्य्यो 

यदुनूदुख्लदा चरणम् । € दकिणादानम् । !ख०१४क० । 

१ जातकमं | २ मेधाजननजपः। ९ ंरश्छयैनम् । 

४ नाभकर्म् | ५ नामलच्चणम् । द चठरच्चर वा नाम | 

७नाज्नि कामनाभेदेनाचरनिखयः। ८ षु नासपेयानि युग्भा- 

राखि | € स््नौनामधेयानि अयुम्मालराखि । ११येन 

नाजा उपनीत; तेनाभिवादनं कुवयेात् । १ १ मूद्भौवध्राणे 

मन्त्रजपः । १९ कुमायथ अमन्वंकं कमं । १अ , १५क०। 

१ ऋन्नप्रा यनम् । २ अजमांसाच्नाथनम् । रेतित्तिरिभा- 

साच्नाथनम् । ४ रतोदनान्नाथनम् । ५ अन्नायनमन्धः। 

६ माव्य अभन््क्रम् । १अ०१६क०१ चौल कमे | 
रपूर्येषात्नाधानम् । २ कुमारावस्यान' द्रव्यासादनञ्च । 
9 इथपिद्च, कडस्तङ्गमारपिल्वस्वानम् । ५नह्यावा 

कथपिञ्ज लानि धारयेत् । ६ अपां निनयनमन्त्रः | 
७ चिर ञन्द्नमन्तुः । ८ कुथपि्.लनिधानमन्त,; । 
€. तेष तशर स्या पनमन्नः । १० केशनच्छेदनमन्त 

११ केशस्वापनम् । १२ दितोयद्य ठतोयद्य भन्ततै । 
१ श्चवृधद्छ मन्तुः । 1 8 रवहत्तरतद्खि्वारम् । १५अुर- 
धारथोषनमन्तुः । - १६ नापितालथासनम । १७ केध- 

सज्धिगेशकरणम् । १८ कुमायथ मन्तकम् । १०१७ 
१ गोदाने कं | २ तन कालनि्थंयः। ३ भन्तः 

कषभन्द्षु प्डइषन्दकरणम् । ४ ष्डञचवपनम् । ५ 
रधारशोधने भियेषभन्त,:। ६ नापिताहंशासनम् | 
७ आचार्याय दानप्राघना। द मोभिथुनदक्िणा- 

दानम् । €. शंवल्यरजनाचर्ादेषः | १० !८क० | 
१ ऊषनरनम् । अष्टमे वषे नाद्खखद्य । २ गभे 
बर्भेवा | ९ पकादये वभे चलियख। 8 दादये वंश्य । 

५ आ बो्ध्यात् आह्यणख नातोतः कालः| दा दा- 
िंथात् च्य, आ चद्विःथात् वेगश्छख ।ऽखत ऊम् 
अचोखप्रायदिन्लान् नाध्याप्येत् । ट स'दोतचभंनि- 
शवः। € परिषेवालोनिथेयः । १, मेखला धिकारः । 

आरव 

११ जातिभेदे भेखलानि्यः ¦ १९ दर्डाधिकारः । 

१३ जातिभेदे दख्डनिेयो दख्डपरिमाणद्च । १०१९. 

क| १ सर्वेः दण्डाः स्वेषां वा भवन्ति । -२आआचाय्यौ- 

न्तिके उपचेथननिखं यः । शब्द चारिख उपवे धननिखेयः। 
५ साङ्ग पाणियहणस्.। ५ पाखिम्रहणमन्त : । ६श्रादि- 

व्यावेच्चणम् । ७ तत्र जष्यलन्त : । रप्रदक्िखावरत्तनम् । 

छृद्यस्छ शनम् 1 १० अभमन्तरक समिदाधानम् | शख 

२०्क० | १ एकमते भन्ते समिदाधानम् । २ छख 

माच्लनम् | तेजसा भाजनम् ।8 डाविल् पषदेषपरा्धना । 

५ सावि वपदेशः । &ैसाविल्नीवाचनम् । ७ नद्मचारिणो 

इदथदेथे जह्वा लिस्था पनं मन्त्र ।१अ ° २१क०। १ बह्म 

चर््यारेथः । २ बुह्ञच्यादेशमन्त,: । ३ वेदगृद्धचये- 
कालनिखं वः । ५ बेदयाख्छान्त' वा ब्धचन्धे' भवति । 

५ भिललाकालनिखंयः । दे खभिदाधानकालनिखं यः । 
अप्रथमभिच्वानिखंयः । ८भिन्वामन्त,; । € मँच्छमाडतया- 
चाव्वांय निवेदनम् । १ पाकयन्नः | ११ आषाराब्च- 

भागान्तहो भमन्त,: । १२ साविल्वया दितीयम्। १३ मङा- 

नाश््ादिषोमः | १ ४कषिभ्यस्त तोयम् । १५सौ विदिशं 

खठथम् । १६ बेदसमाचिवाचनम् । १७ बुद्धय त्रव- 
धार्यम् । १८ भेधाजननम् | १९ उदकस्भामिषेक 

वाचनम् । २० व्रतादेशयेषः । २१ अहुमेतख 

विधिषिशेषः | २२ उपेत विधिः । २ रलतभ- 

कंतञ्च । २४ गोदानमनृक्तम् । २५ कालोऽनिरङ्गः । 
हे प्रायचिक्षा्थे साण्लिदन्तरम् | शखर २२क० । 

. १ ऋत्विग् श्चणम् | २ एके युवानः वदन्ति । २ वरथ- 

जियः | 8 वरणविशेषनिणयः | ५ सदख्छवरणम् । 

६ बरणविधेषः । ७ ₹होढवर ्मन्त,: । ८ बह्धवर्- 

मन्तु: । € ऋध्वयुदिषरखमन्तुः । १० शोढप्रतिन्ना। 
१ १बह्मएतिन्ञां | १२अपरप्रतिन्ना जप्यमन्त्रच्च |१९याज्व- 

कच्च्यसम् ।१४। १५ । १६ । १७} १८ आायाच्च 

निखेयः।! € सोमप्रवाकप्रच्रः। २० कल्याः सू संप्रयोगः । 

२१तब्र निषिद्धानि } २९ अाच्धाछतिषोमः । २्२अना- 

हिताग्निग्डह्ययेषः । श्य० २३क० त्विजे भध 

पकांहरणषम् | २ णवं ग्टहागताय स्ञातकाय, विवा 

ाथिने | ३ राद उपस्थिताय। ४ आचाय अशुर 

पिटव्य मादृलेभ्यः | ५ सधेपकखद्पनिख यः । ६ सथ्व- 
लाभे इतद्ृव्यप्रतिनिधिः । ७ आाकसनपाद्याणाचशनोयानि 

माञ्च लिख्िबेटयेत् । ८ आङनयञ्खे सन्तप्रकारौ । 

॥ 



श्राव { ८७२] शराश्च 

€ पादप्रह्ालननि्यः | १० वामपादादिप्र्ालनम् } 

११ बर्हणम् । १२ अध्य सहणमन्त । 

१३ धुपके्तणमन्त,; । १४ मधुपकेपहषादिमन्ताः । 

१५ लिरज्रथम् । १६ सधुपकभोजनस् । १७ सबं - 
भ्वणनिषेधः । १८ ठत्षिनिषेधः । १६ अवथिषटमधुपकं- 

प्रेपः । २० सञ्ेभचलणं वा | २१ आचमनम् | २२दि- 

तीयाचमनम् | २३ ऋाचान्तोदकाय गोदानम् । २४अा- 

खन््षनपे जपोऽन्ना च । २५ उत्वरगपक्ते उत्व 
गोमन्तः । २६ सधपकाङ्ं भोजनसमांसं न भवति । 

श्च ०२४क० | 
२ ध्याये । १. अवणाकम्बकासः। २ सक्तकलश- 

इरववीसयापनन् ¦ २ दिवाकतदानादि । 8 अस्तमिति 

स्याोपाकोगः । ५ अवस्याननिर्थयः । ६ एरोङ्ाशो- 

वरिदोमः | अधानाङ्लिष्ोमः । रङ्तशेषद् प्रतिपत्तिः 

2 सपेबलिहरणम । १० प्रद्िष्योपवेशने परिदान- 

सन्श्च | ११ अमात्याय परिदानम् | ९२ परिदानान्त- 

रम् । ९३ बखिमात्मानं चान्तरा न व्यवेबुरन्ये ।९४ाय- 
आात्ेकिहरणम् । १५ प्रकारान्तरबलिहर्स् । २० 

१७० खाजयुज्याम् शआआश्रयुजीकश । २ स्यालोपाक- 

छोभः | २ एषातकष्टोसः । ४ आद्हिताखेः आसडहय- 

अन््रेतायां स्याखोपाकञ्च ! ५ अनाहिताग्ने लौ किकेऽग्नो- 

२० रक. | माग शोध चतह श्याम् मत्यवरोहण- 
कर्मा । २ पौयमाखां वा| २ पायसदहोभमन््ौ | 
8 स्विदिलच्निषेधः । ५ ध्यानं तन््न््ञ्च । ६ इनर्जष्य- 

मन्त्रः । ऽखनात्यप्रवेशः | इद्धृद्धतर प्रवेशः ! € मन्त्र 

विदो भन्जपः ।९०उद्थाय लिजष्यमन्त्रः । ११ लिदिक्ु- 
खानां जपनराद्धखभोजनसखसत्ययनानि, चदठथैजष्यमन्््च 

१२ ख््ययन वा चनम् । २अ ० क ० । १अ्टकाकमपा कालः। 
२ श्कद्ाम् अदम्यां वा । २ पू दिवसे खप्रमयां पिदभ्यो 
दानम् | 8 तत्र चओोदनङढगषरपायसानां चपणम् | 

, ५ चठःशरावपरिभितधान्य पिधा पूपश्चप्म् । ६ मन्त्रा 

दवेद्मः, यावद्भिः कामयेत वावद्धिव्धी | ७ परदिने 

` अष्टम्याम् अष्टका, पश्युना श्यालोपाकेन वा । ८ अलु- 

दो यषखमाहरेा । 2 त्रया खामप्यसम्भने चअंग्नि- 

ना कच्च दष्धेत् । १० यवसदाने क्चदाष्े मनसा 

ध्यानम् ¦ २१चतर््यामिकख)प्यदु्ाने नानकः खात् । 

९ देवताविकलसप्रदथे नम् । १३ वप्राहोममन्तः। 

१४ शप्र शहोममन्त्रा;। १५ खिदिकति अष्टमहोमः। 

१६ ब्राह्नणभोजनोत्तरं ससूययनवाचनभ् । २अ० ४क ० | 
१अन्वषटक्य" तडुत्तरनवस्यां काय्यं म् । २ भांसक्टमादि | 

पिख्डपिहय त्तकलमलप्रद थनम् । 8 पिदभ्यः मधमन्यवजओं 
पिख्डनिपरणम् । ५ मा पितामहोप्रपितामच्भ्य ‡ चछराच- 

भेन पिख्डनिपर्म् । ६ अवटसख्यानि खयः । पिना - 

दिषिख्डस्थानम् । ट८मालादिपिख्डस्वानम् । € श्नादापरप- 
चोयसेपम्यादिदिनलये शक्त व्ये साध्याव्े उक्तध््प्राति 

देषः ! १, श्णपश्चे अबुन्माञ तिथिषु आन्वक्यवत् । 
भाषि सलि पिदभ्य रख श्राद्धं कव्य न मालादिभ्यः । 
११ चखन्वषटक्ये गवावरान् भोजयेत् |! र्अथक्तौ सप्र पञ्च 
लौन् शकं बा | १३ दृषिकं खि पूर्तं क्पीणि च युग्मान् 
भोजयेत् । १ ४ दतर युग्म ब्राह्मस्यभोजनम् तिलस्थाने यव- 

दानञ्च । \्अ० क । १ रथारोहूणात् पूर्वै" तत्- 

स्म ेनमन्तः । २ अच्सस यैनभन्त्रः । ९ आरो. तख 

चान्तु्च । 8 रण्ड येनसन्तः । ५ गमगपरवत्तेमानेष 
रथेष जग्यमन्तुः । ६ थकटाद्यारोहेऽपि तख जपः ।9 

शक्षटा यङ्ग भैनमन्त्ः । र ̀नावारोह्मन्त्रः | €. नवरये 

विभेषः ।१ °कटुम्बोपथो गिदरव्या हरणम् 1! १ग्टहदनीपाग- 

मनस् ।१२रथावरोङवमन्त,; 1६ १नवरथा वरोड्णमन्त,: ॥ 

९४त जप्यमन्तः । ९५ तत्न इन जग्यमन्तः । २ ° दक ०। 

१ बास्तुपरौच्छा । २ भूनि् षणम् । ९ मूभेरपरकचण्यम् । 
४भूभेरन्यलचलण स्च ।५ विद्धददटडच्ोत्याटनम्। दैमूमेरङ्- 

निच््तानिखेयः | ७ भोजनग्टहखाननि्ेयः । रतत्- 

फलम् । ९ सभाग्टङस्याननिययः | १० तत्फलम् । 

११ तद्परस्याननिर्ययः शआ ०७क०। १ वासतुपरी्चण 

क्रमः | रत्र खातख्नन' ततुपूरण ञ्च । रप्रथख्मध्य- 

भगस्धितवासतुनि्ययः । ४ अस्तमितेऽके' जलेखत् पूरम् । 
पशलमध्यमगरटितनिष्येदः । द जाद्ञणवास्तुनि् णः । 
अच्लियवास्तुनिषीयः । ८ वैग्डवासतुनिषेयः । ९. ब~ 
लेः वास्तुकभेशम् । १० समचतषकोण' दीधे वा । ११९ 
वास्तुभोच्चणम. । ९,२ अविच्छिच्नधारया प्रोचे मन्त्रः । 

. १ शअवान्तरग्टहपरभेदनि्ेयः। १४य्य यानां गत्ते ष् विथे- 

विधिः । १५ मध्यमस्थ ् ागत्त' विेषः। १६ मध्यमस्थ, था - 
गत्त" मन्त्रः। २अ०ट८क०।१वं थाधानालमन्त्रणम् | रर्वशा- 

धानभन्त्रः। मणिक प्रतिष्ठापनम् । 8 तन््न्त्रान्तर विधानम् । 

५ सखिकसेचनमन्तः । ६ वासतुदोषथसनम् ।  वतृप्रो- 
चणम. । ८ अविच्छिन्रनलषारादानम. । €. स्वालोपा- 

कख्रपण्षादि शिववाचनन्च ।२अ०६क०। ९ग्टहप्रपद्नम. ) 

7 



श्रा 

२ीजवदुग्डहप्रपदनम | रतत्कालनि्यः | 8 तत्र होन- 

कम्पं | \ अदुमन्त्रणम । दैखायतोनां गवामदुमन्लणे 

भन: । अपके अन्यद्धक्गमिच्छन्ति ¦ रअयातोनां गवा- 

भदभन्त्रष्ये | २अ०१०क० 

दतोयााभ्याये पञ्चयन्नादिसन्राहान्तानि क्भाखि। 

१ परञ्चयन्नप्रतिन्ना | २ पञ्चानां नामकथनम्. | रेष्चानां 

खद्पकथनम् । ४तेषामडर हःकत्त व्यता । र ०१क०। 

१ खाध्यायविधिः। २ खाध्यायाध्ययननियमः | ९ चओो'- 

पूव्यां व्या्कैतोः शमस्ता बु.यात् 1 8 घावि- 

नभ्ययननियसः | श्चन रकम | ९ खाध्यायक्रमः । 

९ अध्ययने देवातिनिखंयः। २ अध्ययने पेनाङ्- 
विनिख यः । 8 अभ्ययने कालावधिनिखंयः । अर 

दक । र देवतपरखम. | २ ऋषितणेषम. | रे प्राचो- 
नाबीती। ४ आचारं तपम । 

दकिष्यावोतो । ईैतिथिदिषेषादौ निषेधवचनं नित्बखाध्या- 

अखं व, न नद्धयन्नखख । अब्द यन्नानध्यायः ३अ्० ४क०। 

९ अध्ययनप्रारण्छः । ९ आअध्ययनकाकनिखंयः | शतन 
कालाऽन्तरम् । 8 आच्छभागाछतिः | ५ दधिशकञ्- 

होम, । ७ोममन्त,; }ऽतलान्ये हुमचा भन्तः} रण 

कोमन्त,: । €. वल्नापरोमन्त,; । ९० देवताशोमादिनाजै- 

नम. १९ जपनिवमः | ९१२ व्याडतिसाविलोजपोते- 

दारम्भचच । १९उद्धर्ग विधिः ! ९४कध्य यनकालनि्ेशथः । 

१५ ज्जचारिधग्डं युक्रोऽघीयोत । १६ जश्मचारिष्ठाभयपि 
अध्ययन । ६७ बमाटन्तोजायां गच्छेदिव्येके । १८१ 

जोत्पच्ययै लायागमनमपरे । १९ उपाकरणकभ्मी ¦ २० 

माध्यां पौरदनाश्यां तत्करणम् । २१ तत्र शावित्रयादि- 

तपैष्वभ । १२अचाग्थदितपणम.। २९ ततः षण्लालो- 

्तरमत्सजनक्न्् | रेख० ५क० | १ काम्यक्म- 

श्यामे पाकयन्नः} षएरोडाशस्याने अरः ३ काल- 

प्ाभ्निफलम | 8 नेसिन्तिकरोमः । ५ होलभन्त, । 

देश्भसखभदरभने उपस्वानमन्त,: 1 ७ तत्न भन्तान्तरम । 
८ जश्धादौ जष्यमन््ः । ९ अगमनोयगमनादौ आज्य 

कछोमः 7 ९० तत्र सभिदाधानः वा १९ तत्न न्तर 

जपो षा। शअम६क०। ! अभ्यु दितेऽकें खपतःप्रायदित्तम् 
२ तत्न भन्चदश्यम | अभिनिनृक्ख प्रायचित्तषोनः | 

४ शन्ध्योपाशनभ । ४ तल सायद्काखे कन्तेव्यभेदः। 

५ तन्न प्रातनियमनभेद्ः | ६ तद्व काठनिणबः ७ कपोत- 

घाते होमजषौ | ट अर्धा गतो कोमजपौ | 

{ ८७४ 1 

बसभिधादानभ. | इन्ट्कन | 

५ पिद्तपेश्म् । 

। राजनि इुरोहितजग्यमन्नः [२.० न भगम (६ ० १९ ९; 
शकापरषलनादिभनारौः १४ 

श्राश्च 

< नष्टः बस्तु लब्भुभिच्छतो शोमणपौ । १" शद्ानभ- 
ध्वान" गभिष्यतो रोमलपौ । शख०ऽकर । ९ सभाव 
त्नम् | तन चचा्यांय आत्मने वा एकादचद्व्या- 

करणम् ¦ २उभयोदेग्डदरन्यालाभे आचाश्यादैव दामन । 

तोये १ उपरे शमन्त,; । ` इ 

निषेधान्तरम् । ८ स्ञातकख माङ्ालयन् । २ अ०६क० 

१ युर्वे गामकथनसम् । २ ऊषवेधनादक्ा । २ जञ ~ 

नामकघनस् । 8 रपां शषथने भन्तः; 1 ५ चिव 
स्व रपां शुकथने सन्तः ! दैशाचाय जगमन्त,! | ७जषा- ` ` 

न्तर अहभन्नणच्च | ८ तत्मरथंवा । ९, चिम् अण 
भेन्ना वाचः . चत्वा जश्यसन्त्ः ! 

वाचः त्वा अष्यमन्त,: ¦ ११ भवपाप्नौ जथभन्ः । 

श्ख०१०क० | १ दव्वौष्योदिग्ष्यो जेषापनौ अनन्नो- ` 

षोभ  २तलव जष्यमन्परः सदरिवेवथं । शअ०१,१०१ 

१ राजञबद्नाङनस् । तल ज्वलन्तः। ९ दाते सवदन 
मन्त्रः ¦ ९ धरुर्दगे भन्तः} ६ राक्तौडश्वनन््रः | 

द ख्लोयजणनन्र | उष थिदाने संजः | एरवगमने । 
ज्मन्न । <काजरादननखनू । १०३ नचेभावद शण“ । 
भन्वः। १।ंगद्धमानराजजलनयः । ९२अरा्यिनारो- 

ष्यमाये ग्टपे लभ्यगन््रः। १ रराजेचवमणबः । ९ 1 

` शन्त, : । १५ चदकनेथं रषशमननू । १ दैबुरेवनिदिवः | 

१.७दन्दुभिषादने गन्तुः 

चतराभ्याने | आहिताग्नेः 

+ 

१९० ऋनख्ाभनोत्ना 

` ३ शणिद्ाहरणनियभः । ४ साभनाषिभेषे दजिश्जिषेवः | ५ 

५ 

जजपान्तानि दाख व्याधिहा ङ्तिथं ; कछ 

व्यम् २याभक्रासतय प्रसाश्स् ! द्याने वाकअरप ऽच् । 

$शगदः सोसादिभिरि्ा साम" प्रविभेद् । ५ छमिद्धादा 

याम प्रविरेत् ! दैषधतखाह्हिताम्ने दितादूनिन्नभम् 

ऽत निगोज्जतायिर्पयः। द खात श्वःवोस{यिक; । 
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£ शातद्य विस्त,तिनियमः । १ ° खात अधौ नणयः । 

११ शकएानदेवनि्पणम् । १९ तत्ख्यानद्य वडकौषः- 

धिकलम् । १२९ कण्ढिग्लाय् दसनम् । १४ दहन 

शच्णद्स धानस्य वियेषविधिः | रपप्रतख्च केषादि- 
वपनम् । १६ बरिराञ्छादिसंस्वापनम | !७ एषदाज्य- 

नयनम. | 9० कि० | १ ऋग्नियन्नपालादिनयनम् । 

२ प्रेतनयनकनतैनिखयः । ९ यकटादिना परेतन 

यनभित्ेके। ४अदुरतरणोपदुस्त्रीनयनम. । ५ अह 
शरणी गामाह्रेक्े रणाम् एक्षरछासजाभित्यपरे 

८ पथोः सव्यवाछ्छवन्धन लत्वा आानयनम. | ९ तदठु- 

अभात्यादोनामागमनम । १० दाङकः कतं व्यभेदः । 
२१द्ि्पूबरेथे आहषनोयनिधानम. । {६उत्तरपिभे 
शारपत्यनि धानम् ।! १दक्षिण पचिभे दशिणाग्निनिधानम् | 

१४ चिताग्निचयनम. | १५ चितायां प्रोतस'वेशनम् । 
१९ प्रे तपल्लोस"बेणनम. । !७ चलियप्रेतख धह ःखवे- 
शनम् | १८ देवरादि्नि परत्याडल्यापनद्ः | १९तत् इषे 

उल्यापकञे क्रा, देवरे तेनैष सन्ध्र् जपः | २०धलुष्प- 

नयने सन्त,: । २१ इनः कान लयापकषयोनैन््रजपः | 

५२ धतुमैङ्घा शेपः | भ्कर्रक | १ पालयोजनम. । 
` र्द्शङ्से लुयोजनम् । सव्ये पण्डतानयनल. । | 

दते पाच्च" स्र सव्य ऽग्निहोलहषन्या योजनम् । 
५ रः प्रण्टतिष धषादिनिधानम.। ६ नाचिक्योः 

सूबाधानम.। ७ रक्षां स्वं भित्वा नाशिकाहये 
योजनम. । टद कयोः प्राथिल्राघधानस् । € पकद्धेत् 

भिष्वोभयल्र तन्निधानम् | १० उदरे इषि; पालीनिधा. 

णम् | ११ तत्र समयत्तधानदमसस्योजनम् । १२ उपसे 

यभ्यानिधानम् 1 १३ अरणीसूगौः,) उदरखलसष्े लक्कुयो, 

भिदध्यात् | १९ प्रादे खपनिधानम् | १५ एकष्धेत् 

दिवा निधानम् पल्य । १६ आधैवगपाले एषदा- 

पूरणम् | १७ एषदुपराद्य् पयोगदरव्यनिधानम् । 
१८ शोहकधरसयदिनिधानम् । १९ असुश्तर र्या वप्तृ - 

खिद्य तल प्रोतख शिरोरखाशच्छाद्न' तनूमन्तरञ्च । २० 

भर तपाण्लोदकञयोनि धानम् । २१ दये दबा धानम् । 
९९ प्रेतपाश्छोः पिश्डाधानभित्वके | रश्वक्षाभामे 

पिख्डप्राधाभभिचयन्धे । रपप्रणोताप्रणयनाहभन्नुे | 

५५ द्खिष्य जाषहपातेन दशिणाग्नौ चठराज्छाङतिशोमः। 

२दप्रेतशलोरसि पञ्चभाङतिष्ोममन्दु । ऽक ०१क०।१द्गप- 

दन्निपरज्वामे ए षणम् । शाङ्षनोयद् प्राण् प तदेशप्रारौ 

७9 वा०भागर ९२० 

, चाण्ड 

प्रतद् सगेश]कगतिः इएलविधिषटवं च फलम् । गारईप- 
त्ख तथात्वे प्रो तदधानलरिकलोकपातिः एतख दद्धि 
फशम् । दकचिणाग्नेस्लथात्े प्र तञ मदुष्यलोकप्राप्ठिः 

एतख शशि फलम् । ५ दुगपल्माप्रौ वेसमृद्धिः फणम् । 
ददहनमन्त,; | ७ दष्गप्रणंसा | ८ जाहमात् गर्तैः 
शाय दण्होररमातिबाह्िकशरोरमास्माय धूमेन सद् 

सगलोकगमनम् । ९. दाइकत्तंजप्यमन्तुः ए्तोऽनीशिता 

शेष) गमनन्ज | 1० सकतक्तात्ण प्रेताय जला- 

ञ्ेलिः दभ्वाश्यानि वाशांसि परिधाय दिषा चओा- 

भकन्रद्येनात् तनरावस्यानम् । {१ रतौ खादित्यमण्डलः 
इष्ठ स्ट प्रविथेत् । १९ ग्डहप्रवेथे इड दिपूल्वपरनिखं यः 

१९ ष्टहसागव्य अश्डादीनाहपस्मथ; । १9 रथिन् दिने 

शन्न न प्रचेएनु | १५ करौताद्यन्ने वत्तेरन् । १६ 
सपिण्डान, निरात्रम्षारलवणाद्वा नम् । !७भहार्- 
ऋतौ हादणाराल्ः तथान द् नाध्ययनवर्जनश्च 
शट शपिद्धेषु दषा दानाध्ययनषृच्छैनम् । १९ 
उपनेहयुरौ आतपिण्डऽपि दाहं दादथाद्ं वाऽपौ- 

चम् । रे०्खदसाचच स्तीषु सताच्च देषाहम् । २१ 

 रएकदेथाध्यापकेष् लिराल्रभ । २९ अषपिण्डन्तात, 

लिरात्रम् । २ शद्षाचच स्लोषुलिरालम् । ६४ द 

न्जाते लिरात्रम् । २५ अरब्यथगमे लिरात्म् ।२६ 
सषहाध्यायिषु शतेषु एकाम् । २) समानपामीये 

पओनिये एकाम् । १ आस्थिसञ्जयनम् । र सोए" 

रपभेदेन $ुम्भनियलः । ३ प्रोचणसन्त; । ४सञ्चयने 
पूष्वापरभनिर्खंवः । ५ संद्धयनानन्तरमवधाननिखेयः । 

६ पांपरशेपः। ७ पांुप्रलेपागन्तरम् उत्तराच 
जपेत् । स्शत्कपाकेन इंम्धं परिधाय एढतोऽनवेक्च'प्रत्या 

गा्याप खपष्ष्ड प्रेताय आददानम् | ९ अ ०५क११ १ ८त- 
यरुकद्याभ्यतोवाऽपक्तोषमाणपचा दिकद्यामाव्रखामा घान्ति- 

कर्न । रक्व्यादाग्निहरणम् | १ तष्मये तद्भ्निपरित्यागः । 

४षलोऽनबवेक्ण्वादि शत्या प्रत्यागत्याप उपटश्पष्य केशा 

दीन् वापयित्वा नवषटादिकुणपिद्भूला नकल्मनस् । ५ पच~ 

ननासाग्निजननम् । ६ अग्निदीपनम् । ऽअग्निसेवनम् । 

८ अनडबन्पेण्यमात्यारोहणम् (क भिच्राः सथ्य" एम- 

छः स््ियखामात्याः) | €परिधिपरिधानम् | १ ०आआइति 

चत्यम्, । {+ अमात्याः स्जियः तरणं नेवनोतं ष्ट 
कोष्ठा तेनाङ्ग लो पकनिषटाभ्यां चुषो च्चाञ्लोरन् ।{२खच्धः 

भागानां द्ीणां कश्च वीरणम् ।! ३कततुः अश्साभिमभेनम् 
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।१४परिक्रमणजपः | १५ खिदिरुद्ादिसभापनम. | १६ 

खङ्तवाससाच्छाद्योपञेथनम | १७ आ उद्वाद् खपन्त 

असौोरन् ।१८८होमसुमापनम् । ४अ०दैक०।१ चद्राधि- 

कारः 1, २पाव्वं यकाम्यटड्च्ादधकोदरख्पन्राद्ध पालविप्र 

ख्तणसं खमे ।२सपिर्डोकर णभिन्ने यथेष्ट विप्रसंख्या तन 

ठ लवण्णां त्रयणव कार्य्या दूति भेदः| ४पिर्डपिटयन्न 

छक्तानां पिख्डनिपर्ादीनां च्राद्धेऽतिदेशः। ५ बाद्मणाय 

लदान. । दरभासनदानम् ।ऽएगजेलटानम् । ८अषे- 
परात्र तिलावपनं तचान्नख। € पित्र" कश्य प्रदर 

काच्यम् । १०व्धदानम् | ११ अभेदानात् पूजं जख- 

दानम्। १२अधेस्वजलनिवेदनम् । १२ अर्षालमन्तणं- 

तच्छन्त्ञ्च । १४ अध्या अपो यिन् पात्रे एकोकताः तत् 

प्रथमपालः नोदरेत् । ४अ०ऽक° । १ गन्धादिदानम् । 

२ अम्मो करणारन्ना। १ प्रत्तुन्ना। ४ अग्नौ करण 

होमः | ५ पाणिष्वेव बा होमः) ६ देवपि्टशां क्रने- 

शाग्निरखपाखिशखत्वे ¦ ७ भोजन पाल ऽन्नदानशििधा- 

मम् | ८ छतशेषान्नदानम् | € भोजनपाले अधिकान्न- 

दानु 1१ ° भोजनात् द्रेषु पा मन्त्रः ।१११िख्ड्ाथेमन्नदुय 
शेषनिषेदनस्। १९ आअनाचान्तेष पिण्डनिषरष्यम् | 

६२ अचानन ५ तदिलेके। १8 ब्राह्मणाचन्नानविकिरदानम् । 

` १५ अस्तु स्वधेति प्रचदुन्नागम् दिखजनश्च | ४क°्ट्का° | 

९१ अथय खकगवः } २ तद्य शालाद्निष्ेयः । ३ पश्च 

निद््प्म् ¦ ४पशुर्षणम् । ५सण्यविन्द् वुः पश्रि केके ॥ 

६ ऊभ्ब्दरथ शष्यं कामं बटङ्णोयात् । ७ पश्च 

निषेकः | रथिरः खारभ्य एच्छटेएययेन्तसभिषेकः |£ पन्च 

तंग; | १० परोर$दधिपयन्त पालनम् ¦ ११ तत्र दिग्- 

निरयः } १य्लामद्नायोग्यदेरे पाडमम् । १३अद्धेरा- 

लाद्रष्ं खदित वाका यूलगवः काः १४ यूपनिखनगनं 

तल पदयुबन्धनस् । १५ प्रोक्षणादि प्र्ठुकत्पेम खमानम् । 

१३ विशेषस्य पाला पलारेन वा दपाङोमः | $७८रादि 

दादरएनाभथः ोभभन्तः ; १८ रउपादिषड्नाभको 

वा मन्न: । १९.द्द्नःभको दा अन्त्रः } २०वलिडहर्छम् | 

य्ए४दभिः खद्धो र्ता यथपस्थानम् ।ए२् च ं सद्रय ते तच्छा 

विदेः | १श्खयारोपावमरोरोखां ठबफकोशगण्यानां एुच्छच- 

कोथिरःपादानामम्नायलहर्म् | (खच्छकथाः फलोक- 

रणाः) 2 धाधात्यस्ते दिेषः। २५ चक्षारद्भङसमे | 

अोखिदभिमयनम । २९ संद्वपनदेे भूमौ भिपवितं स्थिर 

शपेभ्य चद्िरेद् । ६५ भ्व गद्ानां अद्रनासेव 

श्राश्व 

ल्योश्या तख सवातात्वम् । र८ च्यसतैव सर्व्वां सेनाः 

२८९ शर्व्वाण्यत्कशाज्यसख्यवां शभूतानि । ३० श्वं विदं 

यजमानं खद; प्रीणाति ।३१अख कम्म णो वक्तारञ्च रदो 

न हिनस्ि । र२अदख तेषं न प्राञ्जोयादेकमतम् । 
शशय द्रव्याणि यामः नाडइरेयुः | २४ नालागन्त- 

व्यमिति एच््रादोन् प्रतिषेधयेत् । ३५ नियमेन तेषं 

प्राञ्रोयाति सिह्खान्तः। ३६ लगवखफलानि ३७ सलग- 
भने्ा न्यः प्स जेत् | रे८सव्यैथादतृद्डषटपशुरनिव 
खात् ३९ग्खगदनामकेन पशुकश्छखा रहितो न भवेत् 

तेन लगवद्य निल्यवा । ४० शन्तातीयं जपित्वा ग्ट 

प्रवेशः । ४ १प्ूपतापे गो अस्प टस्य यजनम् । 
४९ स्थादोपाकं निधाय स्तं कुग्यौत् } ४१३ प्रतिधूभं 

गवानयनम् । ४४ शन्तातोयं जपन् पच्नां जधप्रभियात् । 

४५ समाभिन्नापनाथे अचां नसख्ारः | ४अ०४५क० 

अञलायनन्टद्यपरिथिष्टप्रतिपद्यार्थाः} १ चाध 

मनादि सासलान्याङ्गम् । २ शश्ध्योपाखनाङ्गाचमनादि) 

: माजंनम् | ४ पापथोधनम् । ५ गायत्रौखद्छपादि । 

तथ्या ध्यानाटि | ७ चखाचभनमन्त्रादि । ८ मन््राथा- 

मषिदेयतच्छन्द्ंसि ) 2 स्ञानविधिः। १० माध्यन्द्नि 
श्छानविधानम् | ११ सन्तानम् 1 १२ दैवदेवः | १३ 

स्वक्तिवाचनादि । १४८होभे स्यण्डिलादि । १५ चख कलुवा 

दिदश््ागः। १६ जद्धणः पडकभ्ाणि। १७पाब ख 

स्यालोपाकः | १८ नित्यमौपासनस् । १९. नराः 

भानम् ¦ ९० अनेकभार्यस्य परतकछद्ाया धभ्पीभामित्वस् 1 

९१ कन्धावरणम् । २२ उपयमनादि । २९ अन्योज्या- 

वलोकनस् । २४ अद्रचतारोपग्यादि । २५ ऋदमती- 
क्त्यादि । २६ जातकम्म्रादि । श्यते शख गताः 

श्च्छध्याये १ यडयन्नादि। २ पहयन्नसम्भरारादि । 

१ अङ्धंनाङ्गानि। ४अद्धं नविधिः | ५ च्ावाहनमन्तुाः । 

द खह्ाख्यामविदेवतादि । ७ गण पत्या दिदेषतावा इनम् । 

८ चऋम्न्पवानादि। € यजमानाभिषेकः । १० 

ष्ोमविधानादि । १ १ भोजनविधिः । १२ शयनादि- 

विधिः। १९ श्राद्धानि । १8 आाश्चणनियभः। 

१५ गन्धादिदानादिपिर्डपिटयत्तान्त कमं , १६ अग्नौ 

कराद्किमे । १७ पिर्डदानादिष्राब्येषसमापनान्त' 

मै । १८ अग्निदग्धपिण्डदानादि । १९ चखभ्युद्यिके 

वि्ेषः । इत्येते र्अण्गताः पदाथाः। 

द्रतीयाध्यावे शप्द्िनेधः , २ अग्निदानांमयनः । 



श्राञ्धि 

३ चऋग्निकाय्य समापनम् । ४कतश्द्कांवाधः | ५ पिण्ड 

क्रिया । £ नवश्राद्धानि। ७ सञ्चयनम् | ८ द्थाडहलत्यम 

र एकोदिष्टम् । १०..९कोदिषटषिधिः । ११ सपिण्डीकर- 

शस् । !रऋामराङ्गम् | १२ अतीतसंस्कारः | १४पाला- 
अविधिः । १५ नारायण्वलिः | १६ नागवलिः | १७ 

एराणमेकोटहिषटम् । श्ट्डषोत्समः | र्ख० पदाथः । 

४खध्याये मूत्त कम्म्ादोनि अग्निकार्ययान्तानि कर्माणि | 

शपू्षौनि । २ मण्डलादिषिधिः | शप्रमिमादृष्याखि | ४ 

प्राखादप्रतिष्ठादि। ५तददु्ानादि | &अग्निस्यापनादि । 

®देषाभिषेकादि । र८थान्तिप्रतिशादि | ^ वाष्यादिविधिः 

१०अआारामाद्षिधिः | ११ छोमविगरेषः }) रप्रार्ची 

, दिथभन्वावत्तते । १९ दचिष्णाः दिशमन्वावर्चते । १४ 
प्रतोचीं दिशमन्वाबत्तते | १५ उदोचों दिशमन्वावन्तंते 

१६ यिवीमन्वावत्तं ते | १७ आन्तरिलमन्वावसत ते 

शख दिषखमन्वावचेते । १९. रातरिन्वावर्पते | ९० 

परमन्वावरत्तते । २१ स्वां दिचोऽन्वादत्तते | ६९ 

अग्निकायं फलस् । 8० गताः रते पदार्थाः । 

आ्राश्वायन इस्त अश्च+गोते अश्वा ° फञ् । खश्पर्गीति पत्ये 
स्तयां ङोप् । [ खश्चावतानर्षेरपत्ये स्तयां ङोप् । 

आश्ावतान एद °ख्चावताननामेरपत्यम् षिद् अञ् | 

श्राश्चास उर्खा+-चर--वञ् । निहतौ र्खाश्रयदाने रेभीतख 

भयनिवारणा्थेः व्यापारे ४ सान्त्वने च “धारणमाश्चास- 

जननं मन्न च्च' "चख । { रसान्वनासभ्यपादके । 

श्राश्चासक लि अा+स-णििच्-ख.ल् । ! अाचासकारके 

शआआश्वाखन न आ-चरस-खिच - ल्युट् । १सान्वने । ̂ चखा जा- 
खनन ठष्येन इःखासायाः प्रकोसितम्"' भाण्खा० १ 
कर्तार च्छ्, । राञ्राखकारके “(तदिदं हितोयं इदया- 

चासनम्" शकु० । | तद्धावदथनाश्चासि'” शङ्ख ० । 

श्राश्वाचिन् ति° आ+्व-खिनि । प्रत्या चाुक्तं । “मनस्तु 

श्वासय ति ° खा+चअस-खिच्-अत् । †खान्त्वनोये । च्यम् । 

₹सान्वयित्व त्यर्ये अव्य ° । 

श्राश्धिक वि० अश्वान् भारमूतान् इरति वदति आओावद्ति 

बा ठञ् ! भारमभूतश्या चख ?हारके र वाक्ते ९अआवाहके 

च | अश्चख निमित्तः संयोग उत्षातोषा ठक् | 

अश्रलाभस्चके 8संयोगे ५उत्पाते हे निमित्ते च । 

श्राश्चिन ए. आश्िनो पूर्खिमा यिन् सासे अण् | खनाम 
ख्याते चान्द्रे माखभेरे"अहमप्याखिने तदत् सायके गोध- 

- बाख्चहस्" इर्गा नोधनमन्त्रः । १ कञ्चिमादुपधान खासा- 

£ 9 1 रादा 

भिदटक्ञानाम् अथय भतोलेक | रदट्काभेदे स्तो रौप ये 

्ताचश्वनोरुपद्धाति'"शतण्त्रार८,२१,११। खाश्िनौ 

देषते चख अख | चितिभेदे च प्रत काञ्धिनोः पवमान > 

श ०२,८द६,४, पञ्चाञ्चिन्योहऋतव्येपन्च वैश्रैव्यः पञ्च 

प्राणभ्टतः पञ्चायद्या रकया न वि यतिग्यदखास्ता एकचतवा- 

शिशद्दितोया चितिः''शत०्जा० | ४यच्नियकपालमभेटे पु 

““लौम्योन सद्ाञ्चिनो दिकपालः सवेत 'कात्या ° १२१६, 

“लै लावरूण्च स आश्विनश्च मे इति” यज० १८१. अ- 

श्िन्धां मः अण् | ५ अश्िनोकुमारयोः दि ०व०। शिनौ 

देष्ते अख ख् | अश्चिनोकुमारदेवताके & यन्न 
७शच्तने च | ्ाञ्चलायनथब्द् उद्ा० । 

श्वाश्धिनौ खलो अशिना खश्राकारदता न्तरेण युक्ता पू्खिंमा 

नताय ।१अआज्नपोणंमा खाम् रे्याञ्िनशब्दोक्ताये' च । 

श्राश्िनेय इ° दिव° अश्धिन्याः घोटकाकारवथाः सत्तायाः 

अपत्य" ठक् | $श्रश्िनीङ्कमारयोः तयोः तखा उत्पशि- 

कथा अरुणात्मज यन्द ३२९ एषं दण्या । तख्ाप्यं विदा ० 

अञ् ।२ नश्ले ३सद्देवे च एु° तयोमोद्रयामञ्िनोकुमारा- 

भ्याहत्पादितत्वात् तथात्वम् । “जिगाय समरे वीराना- 

शिनेवः प्रतापवान्"भा०ख०प०रअऋ० | अखसैकाष्हगमः 

पन्थाः ठल् । ३ श्रेकाहगम्ये अध्वनि । 

श्राश्चीन ए° अश्वसकाहगसः पन्याः वा खञ् | अश्चखका- 

गस्य देणे “सड्खाश्चोना वा इतः खगे लोकः'' ेत° 

जा° । चतुखत्वारिशाश्चोनानि" तिः 

श्रेय लि अचला देवता अख ठक्। 
इविरादौ अश्वया अपत्यम् शएुश्ाण्टक् । रेव्यश्चाभवे । 

श्राषाढ एण आषाढौ पूषि माऽखिन् सासेऽण् ! स्लनाम 

श्ट्याते चान्द्रे १ मासभेदे ““आषादख प्रधमदिरसे ' मेषदू * 

ते चिण्डुः सदाषाढे कात्तिक प्रतिबध्यते"'दति इरा०। 
ऋाषाठो पूखिं ला प्रयोजनम अष् | बरविनां धाय" 

पालाथे २दख्डे ““उपद्िताषाढम्” काद्° “तत्घतेख च 

ब्टद्टोतव्रतेनाषादिना काद्० | “अथाजिनाषाढधरः 

प्रगल्भवाक् "कुमा ० | द्मलयपव्यैते एु°भेदि ° ० डः । 

आषाडोऽप्ता्येषु । श्वाय कन् आषाठकोऽप्यक्ताये । 

श्राषाढा स्तो अा+सेह-क्त 

शवात् नि° षत्वमोत्त्वाभावख् | राशिचक्रस्ये विंशवितभे 

एकविंशे च न्ते “मूलं पूर्व्वाषाढा प्रथमा घ॒त्तरांए- 

कोचन्पौ । मकरस्ततृपरिेषं खवणा चद्धे धनिया इत्ते 

चाच पूया उत्तरा च। तलत्र पूषवेखाः प्रथमपादख 

१ तदह वताके 

“खवशाषाटेति'' पा० निरे 



श्रास् 

धनरागिषट कतयषठत्तराया्च चेषपादलिकख भकरराधि- 

चटकतवम् तत्राय न° च आषाठमूः' भङ्गकपडहः तख 

वब जातत्वात्तथात्वम् । 

श्राषाढाभव ए० आखाषाढायां गलते भवति पू-खन् । भङ्गश - 
खे आआषाठाजातोऽ्यतर किप् । चआाषाढासूरष्यन् । 

श्राषाडि स्तो खा+सङ-क्िन् नि°न ओत् ष्यञ्च । !सम्यस् 
शङ्गे ^तथाभाढं ; लौश्रमतेयश्योपदधुः ' पत ° मा ०६,२११, 

१७ । २ रतिदेव्याः श्याने च चब्दाधैर° । 
श्राषाढौ खलो आषाढया नने युक्ता पूं भा “न्ने ख 

बुकन कालः” पार इत्यण् । !आषाद.भादीयपौखं मास्याम् । 

` भयस्ियेदटकाभेदे च । 
आषाठोय लि आषाढायां भवः'“तविाभाडायाभिति'"पा 

तद्ोदम् चबलात् षा च | ! आाषाठागसने भते रेश्चाका- 
दशम्बन्िनि च । 

श्राष्म इ अषमोभागः अण । अष्टमे भाने । 

आष्ट अथ-व्याप्रो टन् उदविख । आकाये उच्च०। 
श्रास उपमेथनेशदादि आआ० अक, चट् । आशे आल्लाम् 

असते चआरोत याताम् अचय, आहम् आस श्रासत 

आसिष्ट आआसांगभूव आसामास आसाश्क्रो आदिता 

खासिष्यते । अासोनः आसितम् आासितेषान् आदम् 

वता आशिः आसः आसनम् सनाय आस्ते मनसा 

र ' गीता “दिवि देवाख आसते" कऋ०१,६०, | 

-सीताभरणात् शान्ता"मासीत युश्णा सादनं थिला- 

फकनौषु च'"एति च महः । “दख्डितभाश्छ, ठत; रद् 

यतन "खा ०द्° ।““निबद्माध्व' पिबता येष्व् "भदः । 
लगन्ति यखां सविकाभार्त'" माधः । ‹ आसिष्ट मेकल 

एवा व्यरंलोत्” भह्टिः भाने आखखते “खःस्यताभिति 

चोक्तः सच्नारीताभिशखं गुरोः” मतुः । “वृच्छाभि नित्य 

मेषां त्वया एत्र ¦ सहासितम्''भा०ष०। ० ^जम- 

कोह वेदेह असाचचक्र” त° ब्रा १४,६,१,१ । 
दष्योभूय भयादासाञ्चुकिरे खगपरिष्यः” भष्टिः “कलास 

चिखरारोनम्"'तन्न्रम् (आसीनान चरभितथिलं नाभि- 
गन्वेभं गाणाम्" भेषदू० | “खादितं भाषितं चैव मतं 
यञ्चा्यदुरितम्” रामा०। “जुश्धासितादिक्लन"सा०द्०। 

यधि -खध्या रोहे सक्ष० । गगनमध्यमध्या्ते दिवाकरः 
काद्°''दायामध्याख सैनिकाः “ययौ खगाध्यासित- 

दलानि षति च रुः । ष्व विढपमध्यासे 
परण्टता" विक्रभे° । "खआचण्यौ दिविसध्यादस 

१ ८्ञ्ट श्रास 

शासनात् पर्मेोषणः'" रषु; । अनाधारंख केनीता । 

अु-पश्चादुपवेश्देन शिषमे छक । “अम्यासितमर्न्धत्यां 
खाये श्वि जम्? रुः । “एतः दष्छायमन्वाष्े 

सरव चनद्' पः" भाण स, १० अर | 

अभि-खाभिखख्योन स्थितौ नैक्ये च अक, कभ्याशः अ- 

भ्यासोयत्ते कपूययं निभापद्योरन्"" शा ०० । 

खद-आरौदास्े प्रमतक्् उपरमे अक० ८ "विधाय पैर सामर्भे 
मरोऽरौ य उदासते'" भाषः। "उद्ासौगषदालीनः? गीता 

उप-सेवने शक ० । “गोपाश्च यञ्च पञचिमाम्" भुः । 

“खपाखेते हरिहणो शकारोटण्यते यतः” वाक्यप० । 

^“वायुवञ्चादगच्छन्ति तथा दोनादपासते"'भदुः । “तवस - 

हपाशते" कभा ० । 
परि-उप-ङपासनख प्रकर्षाय “यथैव शुधिता वाशा भातरं 

पथ् पासते?“ पितामह" च के तद्धा सभाय पथं पारत" 
भा ०स० ए ° | (रनम्) “भुजङ्गाः पदुपाते "कमा ‹ । ` 

घम्- रप-सम्ययुपासने सक ° । “वपाखत इनभोग्यया'' रुः 
परि-एरितः स्थितौ अक ° धस्यक् शेषने शक > | तमेत षाड 

पर्यासते बे चेने नाद्वा? शत०बा० | 

शस्-शस्यक् स्थितौ उपरेयने च । “भोगिभोगवभाशीगस् 
“पश्चिमां ठ शभाशीनः' भतः । | 

रस् अव्य अ+अस्-किप्-खास+किप् षा। ! सरण 
र्अ्चेपे खाः क ठष मयि जीवतीति" द्रारा० । 

“खाइुराक्न् दथामङ्गलशपाठक ^” वेषो, । रको, 

8 सन्तापे, ५पोडाय। षगपेग्जने च । “आ: विभित दितिं 

क्रोधादाभाष्य सङ्हिषाठरः' देवीमा ° । दरे “विदया- 

मातरमाः प्रदश्यंन्टपच्छन् भिश्ामदे निषलपाः" उद्धढः । 

आस ए.आआस-वञ् | {आसने २स्थितौ रउपमेने आआद्यतेऽ- 

मेन करणे घञ् । ४उपएवैशनस्थाने गुद्यपाश्चैभागे""ययौः 

कप्यासं एणङरोकभेवमस्याशिणो" खा ०७ ० छान्दसं भ । 

अखते कषिष्यतेऽनेन खस-करये घला । ५ धलषि “ख शालिः 
खाचष्डः सासः” किरा ० “वाः सचापः"' भक्धि० | 

परणासः अत शेपे भावे घस् । द विपे निरासः । 

श्रासक्त क्रि" खा+सन्ज-कगै । \सखासङ्युकतो विषयान्तरपरि 

रेण तशेकतानतयाभिनि श्छगवरते न०्जदा० ३त्- 

इति ४सम्यकरंबद्ध च लि असक्तचित्तः आ्रासक्िचेताः | 

आसक्तिं लि आ+नूज- क्तिन् । विषयान्तरपरिहारेशो- 

कविषयावकम्बने “ते देषा आसक्धिंमन्त' वदन्तः" "शास 

ऋतं वदन्त; इति च''एत ० त्रा ०९,९१ १११, १ २।८ नो 
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शो हितं भवति ज्यासनतिरव्यज्यते'' क ° १०,८५,६८ । 
श्रासङ्ग इ, आ+सन्ज-ष् | !खभिनिनेधे, प्राप्रखोपस्ि- 

बृ षा न्तो वस्तुनः र्रचयाभिलाभे, र्भोगा- 

भिलाभे, ४ कढःत्वाभिभाने ५ विषयान्तरपरिहारेय 

चेतश एकलाभिनिभेये च |“ नयनप्रोतिः प्रथमं चित्तासङ्ग- 

सतोऽथ शङ्कयः"? शाण्द्० | ““तेऽ्ररलसेभ्य श्यासङ्घा- 

िभय चणकः? चत ० जा ०१,१,६१९ ^तथोषेन दयमान 
मासङ्गो न विन्दति" त ° ना ०५९,१,५१व्य्तु कणां फला 
सङ्गम्" गोता । ६ सम्यक् सम्बन्धे “ख धैवलासङ्गमपि प्रका- 

अते" कमा ® । आसजति षं पि घञ् । ऽपरा इनोये 
खत्तराशङ्गः ““त्वगुत्तरासङ्गवतीं निषोतिनीम्'' कुमा ० । 

सौरा द्सिकायां राजनि €अनवरते : न ०१० तदति 
वि° ज्नटा०। सौरद्व्त्तिकाया गाते असङ्जनोयलवात्त- 

चालम् । अनवरत श्च षततसम्बन्धात् आर्क लम् । 
आआसङ्गत्य न° न शङ्गतः तख भावः ष्यञ् चतुरादिषु प्य 

दाषाव् नो्चरपदडदधिः । साङ्गा्याभागे असम्बन्ते । 

` श्रासङ्धिनो खो आसङ्गः सात्मसत्यख इनि छप् । 

इवाल्यायां लिक्षाणड ० । ° अाधङ्गयुक्तो ति ° सिया ङोप् । 

आसङ्गिम ए०खासङ्गे भवः डिमच् । छदठतोक्ते कणं तेषाङ्ग- | 

 कुबन्बनालतिभेरे | “तत्र शमाशैेन पञ्चदश कख बन्धना 

शतयोभवन्ति वक्र बन्वूरक अङ्गि" दयादिना विभज्छ 

““इभ्यन्तरदो चैक पाचिरासक्गिमः'' इति चते छकितः । 

आसन्न न° अ +-दन्ज-च्युट् । ¦ आ सङ्गे \५१्यकब्बनये 

“व्रततिवलयासङ्जनात्" ङु *। च्िच्-श्ड् द, । श्योजने 

श्ासन्ित लि° अ+सनूज णिच्-क्त । संयोजित 

श्रसन्ति श्लो आ+सद्-क्गिन् | \नेकश्यसं बन्धे रेप्राप्नौ न्यायमते 

९ प्रत्यलजनकसन्निकर्मे“खासस्तिराच्रयाण्णां त॒ सामान्यत्तान- 

निष्यते" भाषा० | ४याद्द्गोधोपयोभिन्यामव्यवधानेन 

-पदजन्वण्टायौषस्थितौ । “खासन्तियोम्यताकाङ्कातात्- 

पर्यान्नानभिष्यते । कारण शच्निधागन्त॒ पदस्ासत्तिरच्यते, 

भाषा० “वतृपदा्दध यतृ पदा्येनान्वयोऽपेचितस्तयोरव्यव- 

धानेनोपस्वितिः कारणम् । तेन गिरिभेक्रमण्निभान् देव 

दतेनेव्यादौ ग चाब्द्बोधः । नीको षो दरव्यं पट इतया- 

दावाषत्तिभ्वनाच्छाब्द्बोधः । आसत्ति्जलाच्छाव्द्नमा- 

भविऽपिन शतिः । नहु यत्र छली कुण्डलो वाससो देव 

दत्त दुक्तं तलो तरपद खारणकाले पूष पदखर ण्य नाथात् 
अव्यवधानेन उत्तरपदद्मर्णासम्धव इति चेन्न प्र- 

गेशपदसंस्छार चरमतावदिषयकखरणद्धाव्यवधानेनो तृपत्तः 

{ ८७€ } 
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मानासजिकषै'रेप्रा्यचद्देव नानारस्लारैरेकणर योत्पतते- 
रपि सम्भवात् । तावत्पदशंस्लारसश्हितचरमवणं क्रानशो- 
चो धकत्वात् । कथमन्यथा नानावयोकपद्कार्णम् । परन्त 
तावत्पदार्थानां अरणादेकदेष खलेकपोतन्यायःत् ताव- 
दपदार्थानां क्रियाकमोभावेनान्वयबोधद्पः शब्द्वोधो 
भवतोति केचित्” क्ता ° । 

शाब्द्बोधदडेः आशि शब्द् चिन्तासणौ निश्पिता 

यथा। “आाससतिशाव्यवधानेनान्बयप्रतियोभ्यपस्थितिः शा 

ख्दतिनादभवोऽतोनान्योन्धाश्रयः अथ नानाविेषख 

ककम्पेकटं करणाधिकरणक्रियादिपदतन्तानजन्यक्रनिकपदा्ध- 

खटतोनां भ योगपद्यं शष्भषति आादुतरविनाथिनां 

क्रभिक्षाणां जेलकाटुपपतेरिति कथन्तावतुपदा्धान्बय- 
बोधः दिथेषणन्नानसाभ्यत्वादिथिषटत्नानद्धेति बेत् श्रौन्- 

प्रे कशा दभवजन्यसंख्ारमेरकादेवे तावत्पदक्टतिः 

ला रदे तावतृपदाथेष्डतौ सत्था षाक्ार्थदभवः भ 

चान्धविषयसं खारेणान्यख न छऋरणमिति वाच्य" वाक्या 

धातभवादुपपक्था फलबलेन शं्लाराण्ं परस रसहकारोख 

तने करणकलनात् प्रते कव संस्नाराणाभिवानन्यगति- 
कतया पदखरणे। अथ “यद्यदा ङ्किति" योम्य' सचि. 

धानं प्रपद्यते । तेन तेनान्वितः साः पदैरेषावगस्यते'' 

नपेवमन्वयान्तराभिधानं न यात् विरब्य व्यापाराभावा- 

दिति वाच्य रएदसपि प्रथभमन्वये डेवहपन्याशाव् 

उत्तर रोद' साशोवेकरय न पूयं ति वेत् अस्तु 
सावदेवं तथापि चरभन्तावत्पद्ाधेषटितवाक्याथाहुभवे 
छक्गौव गतिरमन्यगतिकत्वात् । आ वदन्ति । षञ्चिधाने- 

पदजन्वाग्बयगोधदेदः दारमित्यादावध्यादतेनापि पिधा 
मादिनागन्वयबोधद्थनात् ग च द्वारं पिषेष्ोतिषब्द् एवाध्या 

छियते अहपयोगात् अथेदं वान्वयप्रतियोगिलादा- 

चश्कत्वाञ्च अरथापत्तेरपपादकविषयकतयात् न च थब्द्- 

मात्रहपपादकभपि त तदधः | अवश्य कल्सपायसादच- 

ग्येश्य देषव सम्पन्नथब्द् क्डतेरन्यथासिद्धेः अन्यया पद्- 

बोधितसतैवाथंख्यान्यबोधकत्वमिति नियमथक्तिकलना- 

पत्तिः खार्थान्यपरत्वाच्छनब्दानां हारभिति न पिषानाग्ब- 

यबोधकमिति तदन्वयबोधाचैमवष्यं शब्टकखनभिति 

चेत् ल्षणायां व्यभिचारात् तन्नाच्ेपाचिप्रेन कलौ 

ऽन्वयभयोधाञ्च अथ दारपद्सदभावमालः पिचेष्डि 

शब्ट्ख कल्यते काषवात् ग च पिथानाभधायक्षानेक 

अ्दोपरस्यितौ वपिनिममकविरः षंस्ारतारतभ्यात्- 
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पद् विभेषषख्डतेरिति चेत् न आाकाङ्घादिभतप्रतियोग्ब- 

न्वितस्लाथेपरत्वसड क प्रतवाज्ञाघवेनााध्याहारात् न च 

तपदानि लब्धप्रयो जनानति कथमध्याद्ृते तेषां ताव्- 

प्यं भिति वाच्य शतार्थान्याह पपन््याध्या ते वात्वथ्वात् 

कथन्तद्यद्नं पचतोव्यल उमभिव्यादूतमानराद्न्वयनोधः 

कलायादेरपि श्टतत्वादिति चेत् न तात्पय्यं नियमादिव्य- 

डि “यत् परः चन्दः खशब्द्ा थः” इति न्यायात् अन्यथा 

तवापि दैवशात् .खटतक्लागपदोपस्यानेनान्वयबोधः 

खात् अथ देवरत्त आओद्नमित्यादिषाक्य क्रियापद्शध्या- 

ाराभावेन शर्तंरभभिधानात् तोया खादिति चेत् 

न ऋध्याद्कतेनापि. पचतिपदेन कत्तरनभिधानात् । कट ~ 

शं ख्याभिदितेति चेत् न, देवद तख पाकष्यत्र तोयापत्त 

वात्पय्यं वस्तल्र व्यवस्ये ति चेत् ठस्य' नच हार पिषेषोत्यादौ 
पिधानशान्दाहभवे पिषानोपख्या पकपदत्वे नान्वयबधो 
जनकत्वसिति चैत् न अन्यप्रतियोग्युपस्यायकपदत्वे न~ 

जनकत्वात् न ठु तडुपस्थापकयावत्पद्त्वेन गौ रवाष् णपि 

धानान्वयबोधेऽपि अन्यधा गोला ् णिकयोरन्वयबोधोन 

श्यात् तयोरनद्भावकत्वादितिः उच्यते ज्रियापदोपख्था- 

पिवा क्रिया कारकपदोपस्यापितं च कारकं परस्रमाका-, 

ङ्खति न द्पस्ितिमालम् अन्यथा हारं कर्मता पिषेषहि 
हार् पिधानद्ुतिरि्लापि क्रियाकमांष्याहार एवानुवबोध- 
असङ्गः नियाक्ेणो रुपस्वतेस्लात् र्व विधपदोपस्यापि- 

ते परश्यरमाकाङ्खा नास्तोति चेत् तद्याका न्याया पद् विथेषो 

र्थापितत्व वन्त नदपस्थितिमालस्। अधे विेभेऽखाधृत्वात् 
भ तब्बाज्वयबोध इतिचेत् न पिधेषोति पद्" बिना हार 

भिष्ठखा्यसाधत्वात् वद्येप्रयोगे साधतवद्य ख्यत्यात् शा- 

धुलन्चानखान्बयनोषेःप्रयोजच्चवाञ गोणी यादयापभ्व"थादाव 

ष्वन्यवोधाञ्च न चानासंसगेखहोगाधकाभावात् | 

त्यात् क्रियापदख्य कारकपदेन, कारकपदस्य च क्रियापदेन 

स्ान्वयगोधकत्व' नत्वेकं षिनापरख । अपि च सकन्द क- 

क्रियापदप्रयोग विना दितीयाहपप्तिः क्रियाप- 

दाधयोगे द्विदीया चेत् वटः चछानयनं लतिरित्यल्लापि 

दितोवायत्तेः तथा एमेभ्व इल श इयतिपदाध्याहारं 
विना चदय्यैदुपपत्तिः यदि च सख. हयतिषदाधयोगे चद 

तदा इष्यभिच्छतोव्यलापि खात् श हयतीच्छति पदयोरेखा- 

त्वात् । अथ साधुतां हारं दषयेभ्य इत्यत्र पिधेहि श्प. 

यति षपटाध्याङारोऽ्मन्यते नत्वम्बयबो धाथ तख्धान्वव 

परचिवोगिन्नानः देवोतपत्ते रिति चेत् वदि क्रियापदप्योग 

विना न कारकविभक्तिः कारकपदप्रयोगः" विभा न तद्न्बय 

योस्य" क्रियापद्मिति केवखकारके क्रियापदाध्याषारः 

बेवलक्रियायाञ्च कःरकपद्भ्याहारः साध्.लवार्थभावश्डक 

दति तच्जन्येवोपस्वितिरन््यगोधौ पयिको | तात् क्रिया 
कारकपदोपसख्थापितयोरेव क्रियाकारकयोः परस्मरार्नुय 

दरति शन्दाध्याहारणव कन्नौच्ेपे वच्चयामः'” | 
व्याख्यातं चेतत् भय॒रानाथेन दिडलमाल्रमनोद्ाछियते 

“श्याखत्तिः निरूपयति च्याशत्तिचेवि अन्वय प्रतियो = , 

गिनोःपदाथेवोरव्यबधानेनोपस्ितिरासन्िरिलथैः खा- 

व्यवद्ितत्वसम्बन्धे न तत्पदार्थो पसितितो तत्पदा्थैा- 

पस्थितिस्लत्पदा्यै तत्पदाथेद्धासत्तिरिति फःलताधः 

नचवभासच्रानासन्नविभागव्याषातः समृषाखम्बनदख्पपदा- 

यीपर्छितेरेव सवैल शान्दजोधापयोगितया गिरिका 
भग्निलानत् देवदत्तनेत्यादावपि शान्दादुभवाव्यवदह्ित- 

पूर्ववत समूहा डम्बनोपस्वितिमा दाये व्यवधानेनोपर्िति 
सत्त्वात् उपस्यितेरश्येन व्यवधानाखन्भवादिति वाच्य्ः 

 भेदगभौव्यवधानख पूवेौत्तरष्णसाधर्यखाल प्रवेथात् तञ्च 

ख्व साधिकर् भिन्धत्वे षति यः खप्रागभावाधिकरणसमय 
ना 

स्वेति ख भिन्नत्वम् । ख शच प्रथम या प्रय कपदेभ्य; प्रयेकः 
व्दायीनां कभिक्ा इटिः सँवाससिरन्ववयगोधाव्यवद्डित- 

पूष्वं वत्ति समूहा लम्बनङ्छपो पस्थितिः । शआतरएवासशिन्तानं 

ष्तः प्रव्येकप्दजन्यपदा्थौपस्वितोनासाशुविनाथिनीनां 

युगपच्छान्द यो धात् पूव्यं मसन्धरमेन खद््परद् तत्वासम्भवात् 
न्ेव' दण्डो इख्डलो खड्गो रेवद त इत्या दानेकविधेष्य- 

कना नाविेषणकान्वयबोधस्यले आाखन्यभावप्रसद्कःः तन्न वि~ 

षसो पस्थितेषि येष्ान्तरोपस्वित्या व्यवधानादिति वाच्यं 

प्रतान्वयवबोधानलुशुष्णयः सखध्व साधिकरणलखस्तद्धिन्न- 

त्वद्याव्यवधानषटकोमूतसत्यन्तदला पैलात् वियेषणानरो- 

धस्थिरिच्खञ्च न प्रतान्वयबच्ानदुदयुखः अनलुयुखतच्च | 

फलबलककतस याढशवाहश्चणेन व्यवधानेऽष्यन्वय बोधोऽ- 

हभवसिद्धस्तत्चच्यभिन्नत्ख वानतयुखत्वङ्पत्वात् । अतएव 
गिरिमिक्रमित्यादौ म् क्रादिष्दार्घोपस्यितिचचणोयलंक- 

पटोञ्धारग्यानन्तरं चिरतरं निशम्बदान्यपदशश्चारितं तत्रा 

व्यवधायक्कष्योऽप्रिचानठगुखश्लनान्वयगोधाहतूपत्तेरिबि 

वदभयल नास्ति; । न्ैव' यतर प्रदोपस्वितिव्धैवधामेन, 

पदायौ पस्थितिश्चाव्यवधानेन, तलाष्वासक्यापन्षिरिति षाच्यं 

सदृपदोपस्छिन्यव्यवश्टितवत्पदोपल्िदिजश्वा दृषदा 
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पर्थितैरव्यवधानेन तवृ पदाय पर्ितिस्ततृपदद्य जन्यतत्- 

पदाध्योरन्बयशोधे आसन्तिरिति विवक्तितत्वात् । एवश्च 

यत्र पदोपर्छितिरव्यवधानेन, . पदायौपस्यितिच व्यवधानेन, 

यत्र वा पदार्थोपस्थितिरव्यधानेग, पदोपस्वितिच् व्यवधानेन, 

तलोभयलापि नाखतन्तिः किन्ते कपदोपस्विविजन्यपदायौप- 

ख्थितिरपरपदोपस्ि तञ्च समू हालम्बनद्पा ततोऽपरपदा- 

यौपस्यितिः पदान्तरोपस्ितिश्च समूहालभ्बनर्पेत्था- 

दिक्रमेण पदाौपस्थितिसतल्रौवादत्तिः परदापस्थिते 

श्व्यषधानसपि पू चरच्चदाधारं प्रलतान्वववोधा- 
भवुगुखलच्चणवटित" बोध्यम् गलतु आसत्तिभ्वलादन्बोधं 

ति सवै्भौयते स केति वाच्य" यत्न व्यवदह्ितपदोष 

स्थितावव्यवहितत्वषोब्यरड्तियां पदाथीपख्ितौ अव्य 

बह्हितत्वधी्वां तत्न तत्सश्छषवात् | खयैवमासन्तिङ्नागख 

शाब्द्कोधद्ेतत्व शपसत्याः पदजन्यपदारथ पस्ितेः एथक्- 

कार्ते कि भानं, न च विगरेषयन्नानखाध्यः विदिष्ट- 
शासति विेषणन्नानत्वेन कार्यमिति वाच्यम् अस- 

तिन्नानख्धंब पदाथेविषयकत्वोल पिेषणन्नानलादिति 

बेच तदिलम्बेनापि श्ाब्द्धोविलम्बात् तद्धापि एथक्- 
कार्यत्वात् न च तद्वयतिरेकस्थाने आाखत्तिषिलभ्वादेव 

शाब्दधोषिरुभ्व इति वाच्य नद्यातिः खद्पसती 
दः किन्ह तस ततागभेव तद्य तिरेकस्वानेऽपि शम्भवादिति 
निर्यकतखदषत् एकल डपस्याग्यलतिवत्तमानत्वयोरन््य- 

बोधस्यानेऽव्याप्र वत्रादुभित्यादिना णकदेब पदजाव 

अद्भितं श्तं वा तवच समूहाखम्बनपदाण्ख्ारणं 

जातं तल्नाव्याप्ने च तन प्रत्य कपदायौपद्छितेरभावात् नच 
तज्नापि कलिकप्रयेकपदारथी पख्ितिः कदखलोयेति वाच्यम् 

चखलुभवविरोधात् प्रलयं कपदायौ पस्थि तिमन्तरे्ापि तब्न 

शाब्द्गोधस्यालुभविकत्वात् किञ्च तस्याः खदूपसदधेदत्व खलय~ 
मेव निरालवं ऋभिकप्रत्ये कपदायौएस्थितेः शाब्दगो- 

धात् पवय चिनटत्वात् माग्येतजन्नान' कारणां 

मानाभावात् नह्युपस्थितिन्नान विलम्बात् शान्द्गोधविलम्ब- 

"छालेभविकः न च दैवादद्टादिकनी पदायौपस्थितौ षद् 

जन्यलभ्नमेष्य थाव्टबोधादद याव् तज न्नानस्धापि इेत्त्वभिति 

वाच्यः टश्या पदजन्यपदायीपस्थितेः खश्पसतोदेतत्वा- 

चदुभ्वमे शान्दबोधाभावात् अव्यवधाना शवेवध्याञ्च न 

चै तटुश्वमानन्रं श्ान्द्ाङभवद्भेनादेवज्श्ान' देतरिति 

` बाच्य' नदि यतृसन्त्वे यडुतपद्यते तदेव ततृकारण, 

अदराव्यवह्हितपू व्ैवियावत्पदार्यां नामेव बटद्दतवापत्ेः 

श्रास 

न च पदट्जन्वपदाधौपस्वितौ आव्यवद्हितत्वाव्यव हितपद्- 
छन्यत्वयोः शं थये व्ययद्ितत्वव्यवद्हितपदजन्यत्वश्नञखये च 

शाब्दबोधाचतूपत्त ल्नि्चयोष्ेठः तयोः प्र तिबन्धकत्वकल्ने 

गौरवादिति वाच्यः तावृषथन्नानडच्ते व्यवद्िततवव्य- 

बडितपदजन्यत्वरह्ेऽपि शाब्द्बोधद्थेनादहत्पर्तेरेवा- 

सिद्धेः नचैव व्यवद्हितपदकदम्बाककस्लोकादौौ योजनायां 

कारिता रसैवान्वयमोधो नत्वन्धथा दृ.व्यल्र कि' वीजलिति 

वाच्च योजनायाश्तात्पय्वं खाहकत्वात् । आतणव यं 
योजनां विनैव तावृषय्यं यद्स्तख्य न योलनापेक्ता । एतेन 

ऋन्ग्यप्रतियोशिपदं तड़ुपश्यापकपरं तथा च तदुषल्थाप - 

पदो पस्यित्यव्यवधानेन तदुपस्यापकपदटो पस्ितिखयो 

राख्न्तिःन तु पदार्थोपश्थितोनामव्यवधानः्पेकितमिति 

केषाञचिन्धतमष्यपास्तं ब्धनाथान्योन्यचयाशङ्गा ५ यतेः 

शमूहालम्बनोपखितिभादाय सशव्यत्राखाः शत्त्वेन 

च्ासन्नानासच्राथेविभागव्याषासापत्तेः । न च मेद्गभमव्य- 

वधान विव्चणोयं पूष्वौक्तदोषाखालपि इन्तेः । एतज् 

श्लानख् कारणत्वे छक्त ख्पेण सानाभावाञख । केचितु यव्यव- 

धनेनेति विष्ये तीया अन्वयप्रतियोगिपदच्च अन्व 

प्रतियोगिन उपस्विति यख्ञात् दूति व्यत्पत्बा अन्वय 

प्रतियोग्युपस्यापकपरं तथा च ततषदा्ांनिततत्पद्ा- 

येशाब्द्वुद्धौ ततषडे ततृषदाव्यवधानमाश्तिः नदष- 

स्थितोनाभव्यवधान विवचितं नौतिन्लोकादौ ` विषादि 

खूपटोषवियेषात् आअव्यवधानश्मेखान्वययोधः । न हवं 
लोकादौ , यौजनायाभष्न्वयन्नोधो न श्यात् वक्रो द व्यव 
धानेनोद्धारितभिति विशेषदर्थनेन शमारम्भवात् इति 

वाच्यः योजनयोपल्वितवाक्धान्तरादेव तत्रान्वयनोधात् 

जव श्लोकादितः। 

साधारण खपरसाधारणद्च वाच्य" तेनेकपदाद्य् पस्ि- 

तयोः संतिव् मानत्वयोरन्वयनोधेऽपि न काष्यलुपपत्ति- 

रिया: तदथ्यशत् वत्तपमाश्ान्योन्याख्रय शङ्भाचलियितेशात् 

पर्ययादिज्नानसत््वं अव्यवधानन्नानाभावेऽपि शाब्ट्बद्वराच- 

भविकत्वाञ्च नव्यास्तु उना पदधोजन्यपदाथोप्रस्यितिरा- 

सत्तिरियञ्च ख्पसधेव हतुः अत एव लिदनयाम् आआस- 

सिस्तु यद्यपि खद्पसत्येव प्रयोजिका इन्यादिप्रभाक- 

रोपाध्यायेनोक्तं न च णतः चपि कार्यत्वे 

म्टहनाभाव ५ति वाच्य तथास्ति आनयेति वाक्यमा- 

करीयतः प्रत्य्ेख षट प्श्यतोषटख्य शाब्दबोधापत्ते 

त्रटमानयेति वाक्यमाकख्'यतः कारणतया वचदटपदकारणा 

चन्मवधानञ्चानलयुणचणमेदाभेद ¦ ` 
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काररणवत काचस्य चा्द्वोधापत्तेः नवे गिरि 
भक्षमग्निसान् देवद नेत्या दितो गिरिरग्निमान् भुक्तं 
देषदन्त मेग्यन्वयबोधापल्तिरिति वाच्यं तथा तादृषं - 

पश्वे द्टापतेः कदाचित्, तत्र॒ तथान्वयबोधद्ड 

शरे द्टत्वात् नचेवं कचिदयोजनायाः कथ्पयोग- 

दतिषाच्य तात्प्येयङाधं तइुपयो गितेषयुक्ततवादिति प्राः 

खब्यवधानेनान्वय प्रतियोम्युपस्यितिरासत्तिश्क्रा सा च 

अान्द्बोधादेव तथा च तद्यपि आसत्तिः कारणः सा च 

अान्द्बुशि्पा तखा ञ्च यद्यपरारस्तिः कारण तदा अ~ 

वस्था फलोभूता चेत् अन्योज्याश्रय श्त्यतच्याह सा चेति 

प्रसङ्कादन्वयबोधनि्गइकपद्जन्यपदायौपस्वितिपरिपाटीं 

प्रद ययि.;माधङ्कते येति नव्यास्तु नह टकरा पद जन्यप- 

दार्यौपस्यितिशेदाबत्षतिन्तदा नाना वियेषणकस्थाने कथमन्वय - 

बोधः? शव्वाष पदायोपस्थितीनाम् एश्दाऽसम्भवादि- 

व्या द्कते अथेति इत्याछः। मेलकं भेलनस् । विगेषणन्नान- 

साध्यत्वादिति षिगेषणं पद्ाथैसदुपस्थि तिषाध्यत्वात् षूवययैः 

त्तया पदधोजन्येयादिः । विधिदटत्नानख थान्द्गोधादभ- 

वद्य । भेगक्तात् समूहात् एकदष ताधत्पद् क्तिः ग च सक~ 

खपदगोवर सरणाभावेऽपि परयेकपदादभवजनितप्रायेकषपदाधे- 
अरणाहितषंस्कारेभ्य एव सकलपद्ाथेगोचरमनेकं सरण 
सन्धरवति तथा च शकलपदगोचरैकसरणपयनादंधा- | 
वनं विफलणिति षाच्य' प्रकारान्तरेय पदार्यपिस्छिते; 
यान्द्बोधाङेवत्वात् पदत्तानजन्यत्वो पप्रय तदतुधावनात् 
मु श्रोले्य प्र्येकपदादभवेऽपि न शम्धवति तथाहि 
खादौ घोत्पत्तिश्लतो'हितीयकाले षघत्वनिरपिंषरकोत्प न्तिः 
अकारोत्परिच्च अथ तोयकाले यकारतच्व निर्विंकलक- 
वत्वविधिष्टधोटोत्पत्तिषनाथाः ततखदुर्भकाछे अत्वविधिष्टधी 
टदत्वनिविकलक्षाकारनापचरभाकारोतृपलयः ददानोञ्च 
वकारभागं न स्वति प्रत्यकं प्रति विषय डेदत्वात् तत 
पञ्चमकाले टत्वविधिषटवोधाकारतन्त्वनिर्विकलयकटकारना धाः 
ददानो प्राथभिकाकारभानं न शम्ति तद्भाषात् ततः 

बषट्षणे अत्वविधिषटयोधाकारनाशौ ददानो टकारभानं 
न सम्भवति तद्भाषात् तथा च कथं व्पसमूहाककपद्- 
गोचरखोनाहमवः न च पूव्यपूर्यवष्ठौ पनयस रतान. 
वख सरि.शषात् श्रौनानुभववन्भव इति वाच्यः बह्हि- 
रिन्दरियजप्रत्ये उपनोतं धिथेषणतयेभ्र भासते दूति 
नियमात् प्रचेकषखं षू इष्य विथेष्यकपद प्रयजस्ोपनय- 
ग्य दया अवणदन्त्रवात् पदप्रा्णे प्र्ेक' शे द्य वं ख 

छष्यविेष्यत्वात् न च पूवं धौ ऽन्यं विरेष्तया 
भाषत इति बाच्य' पूर्मवसते५ज्यवस विथेषणत्नियाभकसख 
तत् सण्वन्धस्याभावात्' दूति चेत् भवं षादिषशदायभाल' न 

चटढादिपदं टषादेरपि षढपदलत्वापरेरपि व अष्यवड्ितो- 
हरतवशम्बन्धेन पूपेपूपैवर्धषदुत्तरो रषे एष षदं तञ्च अव- 
सान इर्यहं पूयं पू्ेव्ौ पनयसहकारेयाव्यवह्हितो ्रात्व ̀ 

दम्बनयेन छन्तरो सरव विपे षष्यतया पूरे पवौ प हस्पवात्' 
वैयाकरणास्तु पूष्येव न्नानद्पाया उपनयसामपाः बच््े- 
ऽपि पूं बंस गोत्तरवय विधेषणयततेन भाने नियाम 
लाभात् वपिनिगसनाभाषेन खव्यवहितपूर्ं लसम्बतमेनौव 
छत्तरोरवण्णस्यापि विधेणतया भागश द्वारतया 

त्तब्दयोसतु खपदत्वापत्तेः तथा च अत्पदोश्चारणे 

तपदस्य खवा पा ह्याचा पत्तिरित्यतोवसखं सठदयादन्ध : खोट 

एष पदभिग्याह्ः तदिेषश्च फोट ब्द षच्छते । 

अलायं विपेषः | चिन्ताणणिमते शन्द्ध्याहारणव भय~ 
शानाषेन त॒ शआस्तियन्धरेषे चआर्थाध्याहारोऽपोति 

व्यवस्थापितम् । यथा "अस्तु वा शब्दाध्यहार एषाबण्यका 

शलथापि तज्जन्यपदार्थोपस्ितित्वेन कतोहेतत्वं काष- 

ब्रात् पदार्थोपस्ितित्वेन हेदतसोचितत्वात् तथा च 

आओोद्नं पचनत्यादौ षति ताषृपय्यं महे यथाकथञ्धिडप- 

स्ितक्र्ायारेरप्यन्वयबोध इ्यथाध्ाषारपच्च एव सम्यक् 

 “बाकं खयादुगेम्यताकाङ्घाशसि दुक्त पदेाश्चयः  साण्द्र 

“आाशस्तिक्रनेयान्ववः '. रषु* | 

आसदम नण आा+रद-्थ् द । १पाप्तौ रनैकचसम्बने च | 
शरान न° अस्याद् । ! स्थितौ “रकलासनभोजनैः 

खटतिः। , \खश्यान स्थिनिरूपे रान्तां षड शणान्तवस्तिुख 
भेदे च। तद्िष्टाकदपष्नये। ˆ परर. साभव्य 

िषावादाशनं कतम् ¡ , खरे विजिगोषोख 
पञ्चधा श्डतम् ' | यानख पस्पिधत्वश्च । ““विष्डद्य 

सन्धाय तथा संभूयाच प्रसङ्गतः । उपेया च नि ुपयन 
पश्चषिधं श्टतमिति' शल वोक्गम् । “परस्य खख संन्वानां 
साम्यं स्नात्वा न्निः. चासन" सभिने जयात् 

मन्तो सानिङ्िति रतः शव्यक्ते दक्िश्िलोषोयलानि- 

ब्त कव्यापारे च | खाखतेःतं आधारे चद् । 9 उपनेथना- 

धारे कम्बलादययावने | "खासन वसनं पव्या दाराभत 

, अमण्डलुः । खातानस्तु एवि मोक्ष स परप इदान" 

खआन्त०्षु° । (शरयल्नहक्नासनया ष्टक्ञागतः"' दषुः | 
""स्लङ्सटत्ते लनिसासमे छनि पाष ुप्ाहल' कौदरते- 
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दिमध्यम्'कुमा०““चौ दे चे प्रतिष्टाष्य स्विरमासनमात्मनः 

भोता “स्यापयेदासने तस्मिन् खिन्नः कायते नणाम्" 
५ € 

सलः ।“स वासमेनासनसन्निल्टम्” «“पराञ्जलिजलजासनम्” 

 कमा० । ५ देवतापूनाङ्गे उपचारभेदे तद्भे दादि कालि० 

षु०| “आसन प्रथमं दव्यात् पौष्म' दारुजमेव वा । वास्तं 

वा चाश्येणं कौशं मर्डलस्योत्तरे जेत् । पौष्यासनं यहि. 

खितं यद्य तद्यदि गभेकम्  निवेदयेत्तद्ा पद्ध विलं दारि 

चोतृद्धजेत् । पौष्म पुष्पौधरचितं कुशद्धतरादिसखंयुतम् । | 

अतिपोतिकरः देव्या ममाष्यन्यख भैरव ! । यन्नदारुसश- 
हवसा सनं द्धं शमस् । नोच्छायं नातिविस्ती मासनं 

विनियोजवरेत् । अन्यदा ङख्द्भवञ्चापि दद्याद् सनष्त्तमम् । 

सकण्टकं चौरयुक्त टार सारविवजिंतसम् | चेत्यश्सथान 

शंभूतं वजषित्वा विभीतकम् । वास्कलं कोषजः फालं वत 

मेतच्नयं सतम् । रोमज कम्बल द्व तदनेन चत्॒टयस् । 

अनेन रचितं दद्यादासनं चेदटभूतये । चिंहव्याघ्रतरचूण| 

ऋछागदय महिषस्य च | गजानां ठरगाणा ञ्च ठष्णसार खं ̀ 

चम्पो णा । खटेमरसयाय' रामख इ्टगारणां नवभेदिनाम् । चमौ 

भिः सन्बेदेवानामासनं प्रीतिदं खूटतम् । वास्त्र ष कभ्बल 
शस्तमासनं देवत॒टये । राङ्कवं चामा यं श्रेष्ठ" दारवं च- 

ज्दनोद्भवम् । यञ्चासनं कथमयं तदासनमदत्तमम् । सवेरा 

शपि देवानाख्षीणाञ्च यताक्नास् । योगपौटसय सट 

भासनं श्यानखच्यते । आनस प्रदानेन सौभाग्य म्नि ; 

साभ्.यात् । खनरो रोहितो न्ङ्ः शंबरो बभ्वृो 

रः | शभेणदरिणायोति श्धगा नवविधा मताः| 

हरि णद्चापि विन्नेयः पञ्चमेदोऽतर भैरव ! । ऋष्यः खड्गो 
शरदेव षत ्डगस्तथा । एते वलिप्रदानेष चमर 

दाने च कोिताः। स्वेषां तेजसानाञ्च असनं ज्ये 

च्यते । आयसं षच्जि'यितवा ठ कसं सोसकभेव ध । 

चिललामयं मविमरयं तथा रल्नभवं मतम् । आसनं देवता- 

भ्यस्तु ध्यं ख्यं सम तृद्धजेत् । अव साधकरानाञ्च 

आनं श्ट्यु भैरव ! । यासो: पूजकसतु सव्वेसिद्ध 

अवारयत् । शेणञ्च चाममण वासं तेजसञ्च चत॒टयस् । 

चासनं साधकानाश्च सततं ण्िकीस्तितम् । पूनोक्त' 

यञ्च देवेभ्य आसनं परिकीर्तितम् । तत् सव्येमासनं शस्तः 

पूजाक्न्ध खि साधके | न यर्टासनो भुयात् पूजाक- 

श्वच साधकः | काष्ठादिकास्ं कु््यत् भितभेवं सद्। 
बेधः। चदि "णलयङकलेन दधे कासनं मतम् । षोड गाद्ुख - 
विसतोोमुत् देधे चतरङ्गखम्। पञ्चालं वा दुर्या त॒ नो च्छं 
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चान कारयेत् । पू्ववक्' वच्ज यदच्लं {मासनं भूजनेष्वपि । 
वास्त्र द्िहलानच्नो दधे साद्ेहस्तान्न विस्तृतस् । वगृ 
लात्, तथोच्छायं ूजाकम्पो णि संश्रयेत् । यथेष्ट चारणं 

क्यात् पू्वौक्ता सिद्धिदायकम् । षडङ्लाधिकं कुर्यान्न 

च्छरये तु कदाचन । काम्बलं चाम्प्ंण चेलं महामायाप्रप- 
छने | प्रशस्तमासन परोक्त कामाख्यायास्तथौव च । लि षुरा- 

यञ्च सततं विष्णोश्चापि कुशासनम् । बहृच्छायं न चव खात् 

तथव बह्धविन्ल,तम् | दारु भूमिसनं प्रोक्रम्सापि सव्वं - 
ष्णि । धक् एथक् कल्पये योभनं तादा सनम् । 
न पल्रमासनं क्गयात् कदाचिदपि पूजने | न प्राण्यङ्ग- 

न सूट्भूतभस्िजं द्िरदाढते । भातङ्गदन्तस ञ्जा तमासनं 

कामिके चरेत्। च्रं पव्वदितं प्रादय तथा गन्धश्डगसख च । 

सलिले यदि कर्व्वीति टेवतानां प्रपजनम् । तताप्यासन 

भासोनो नोलिितस्तु शषमाचरेत । तोये शिलामयं कुथा - 

दासन कौ भेव वा | दारवं तेजसं वापि नान्यदाखन 

माचरेत् । चऋासनारोपखं सयानस्यानाभाजे त॒पूजकः । 
छसनं कंल्मयित्वा तु मनसा पूजयेच्जले । यद्यासनख 

शंस्थानं तोयमध्ये न निद्यते। अन्यत वा तदा खित्वा 

देवपूजां शभाचरेत् । इये तत् कथितं इल ! पूज्यपूजक 

सङ्गतम्” । आखतेऽनेन करणे चछ ट् । ५ देदस्वै य साधने 
करचरणा दिबन्धभेदद्पे योगाङ्गभेदे“यमनियमासनप्राख- 

यामप्रलयाहारध्यानेधार्यासमाधयोऽ्ावङ्गानि"' विभ्य 
“स्िरखखमासनन ' पातण०श्.० लितं तख इन्तिः यथा 

«निखलं इखावन् च यंद्ासनं तद्योगाद्गम् । आआखतेऽनेने- 

व्यासनं तश्च॒दिषिधम् बाह्यः शारीरं च तत्र चैलाजि- 
नकुथोत्तरं बाह्य, शारोरं पद्मसखस्तिकादि । तल्न पद्मासनं 

प्रसिद्धम् । सव्यमाकुञ्चितचरणम् दकषिणजङ्खोषन्तरे 

देशिणं च सव्यज द्व न्तरे, निक्तिपेदिति खस्िकाखनम् । 

हे पादतले दटषणसमोपे वंडटोलयय सं एटोपरिपाणिक- 

च्छपिकां न्यसेदिति भद्रासनम् 1 योगपडेन सोपाशचर- 

यारुनस् | जाप्रसारिदवा ज्ञो: ययनं परमष्वासनं कौ द्धो 

गजा दिषदपवेशनं करौ च्चाद्यासनं द्रव्यम् । खाखन- , 

स्थ ्योपायमाइ । “प्रयल्लशौ विल्ानन्तसमापक्षिभ्याम्'? 

पातण्ख० | “खाभाविकः प्रयल्शलत्वादासनविषातकः 

शयो परमेणासनं सिध्यति आअमन्ते नागनायके ख्विर- 

तरफणासष्ख विष्ट तविश्वमण्डले चित्तस्य समापत्या रेन 

भिमानाभाभेनासनडु;खाष्ठा तरासनं सिध्यति । तत्सि्बि- 

लिङ्गमाह । “ततोदन्वानभिषात''; पात०ङ्ध°| “यासन 
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जयाच्छीतोष्णादिभिरनभिषातो बाधासाना भवति" इत्तिः | 

द्दञ्च राजयोगाङ्ग' 'हटयोगाङ्गानि एुनरन्ये ऽपि वन्वाः- 

काभो० क्गाः यथा “महाद्रा नमोचद्राखडोयानं जल- 

ज्रम् । मूलबन्धन्तु योवेत्ति च योगो योगसिद्धिभाक् । 

ओधनं नाड़जालस्य घटन चनद्रखथेयोः । रसानां शोषणं 

सम्यक् सहाखदराभिधीयते । योनिं वाभाद्किणापोद्य कला 

वच्चःस्यले हतम् । हस्ताभ्या प्रदतं पादं धःरयेहक्तिणञ्चि- 

रम् । प्राणान् कलौ खमापूच्ये चिर' सद्धारयेच्छनेः । 

रषा प्रोक्ता महाद्रा महारोगविनाशिनो । चन्द्राङ्ग त 

समभ्यख्य द्र््थाङ्ग दएनरभ्यसेत्। या बड्ल्या भवेत् 

शंश्या ततोशद्रं विसजजयेत् । न इह पथ्यसपथ्य वारसाः 

सव्येपि नौरसाः। आपि घोरं विषं पीतं पौयूषमिव 

जोति । चयङ्हयदावन्तं युलसाजोखं इरोगमा: । तख 

दोषाः चयं यान्ति महाचदराञ्च योऽभ्यसेत् । -कपाल- 

कुरे जिह्वा प्रतिष्ठा विपरोतमा | भ्व बोरन्तगेता टष्ि- 

द्रा भवति खेचरी | न पोड्यते स रोगेण न च लिप्येत क- 

श्या | बाध्यते नस कालेन योरा वेसि खेचरीम् । चि- 

सञ्चरति खे यसखाञ्जिह्धा चरति खेगता | तेनैषा खेचरो 

नाम शद्रा सिद्धं निभेषितः । यावदिन्द्,: स्थितोदेषे ताव- |` 

चऋ.लुभयं कृतः। २ वहदधा नभो खदा तावदिनदुनं गच्छति | 
उड्डीन सूते यष्मादहोरावि" महाखगः । उडोयानः 

वतः प्रोक्तं तन्न ब्वोऽभिधोयते । जठरे पश्चिमं जाच- 

नाभेखङ्गञ्च धारयेत् । उडोयान ययं बन्ोग्टल्योरपि 

भयं जयेत् । बक्षाति हि शिराजालमधोमामिन भोजनम् । 

एष जलन्धरो बन्धः कण्ठं दुःखो घना शनः। जलन्धरे कते | 

बन्धे कश्छसददो चल चे । न परयुषं पतत्यग्नौ न च वायुः 
प्रधावति । पष्ि भागेन संपोद्य योनिमाकुञ्चवेह् दम् । 
अपानमूद्मालष्य मूलबन्वोऽभिधीयते । अपानप्राण्यो- 

र्य चये मूत्र एरोषयो :। युवा भवति टद्ोऽपि खततं मूलबन्ध- 
नात्'"। 

सद्रयामलेऽनेकविधान्यासनःजि दपैतानि यथा। “चथा- 

खनप्रभेदञ्च श्टणुष्च सिदधिकाङ्कि्णाम्। यत्र॒ तत्र 
पूजकानां दिद्धिरन महीतले । अधोशखासनं नाय । 

सर्वेषां प्राखिनां छखम् । जङ्ग मार्गे देवेश ! धारयेत् 
मारुत" धीः| शष्पासनानां ने" ड़ ऊदैपादटो डि यत्- 
चरेत् । तदेव महितां शिद्धिः ददाति वायवी कला | 
पद्मासन! तथा क्यात् माणवा दुषु सिद्धये । शुभासन सदा 
ध्यायेत् पूरयित्वा षन;एनः । उर्मृले वामपादं पुन- 
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श्तदिक्तणय पदम् । वामोरो श्यापयित्वा च पद्ममसनभिति 

खटतस् ] सव्यापसव्ययोगेन असन परिकल्पयेत् । तदेका- 

सनकाले तु दितीयासनमारभेत् । एल पादद्वयं सौचि- 

ददङ्ग्ष्हयं इषोः । कायसङ्ो चमाङत्य त्वा बद्धासनं 

भवेत् । इति बद्धासनं बहा वायुबद्गः पुनःपुनः 

चिवृके स्यापने्धलाङदि तेज भास्करे । दइत्यासन' हि 

शवां प्राणिनां सि्चिकारणम् । वायुः वे ठ 
कुर्याद्यः स योमो नात्र खंशयः } भावलिद्धिकर" नाथ! 

सरपेधां डदिकारणस् । वामपाद्वले कुयात् पाटं दक्षिण 

मेव तत् | सव्यापसव्ययोगेन आ सनदयमेव च । स्वल वं- 

प्रकारञ्च उतवा नातीव साधयेत् । श्टशुष्वान्यान्यासनानि 

हालि शत्स ख्यकानि च । सव्यापसव्ययोगेन दिय प्रभ- 

बेदिह | चतःबच्छासनानोह वदामि वायुशोधनात् । दा 

लि यदुखन्धिभेदेन कल्पयेत् वायुटडये । कास्य कासनमा- 

बत्य उदरे पूरयेत् खम् । तदा वायुं याति कालेन 
खच्छवायुना । बद्वपद्मासन' मन्त्री वेष्टयित्वा प्रधा- + ` 

रयेत् । करे दचिणेनेव वामपादाङ्ग लोतटम् । सव्या 
पसव्यदिशखं काशकासनमेवः = । कान्मेकहययोगेव शरव 

` बदहायना नयेत् । ककटाखनमावच्ेय नाङोनिभ््ं लेतः । 

सत्कुलागममार्गेख यात् वाडुनिवेशनम् । निजङ्श्त- 

इय' भूमौ पातयित्वा जितेन्द्रियः । पद्धयां बहधा करौ 
देव ! कपरद्यमध्यतः। सव्यापसव्यदुगलं कुट जद्धणा- 

संतम् । बड ठत्वा व्यधः यः करोति खगासनम् । 
खगासनप्रसादेन श्रमो पोभवेद्र,तस् । घनःएनः चरभा- 

देव विषयश्रमलोपकत् । लोलासनं सदा कमयत वायु 

लौल्याप्ातनात् | स्थिस्वायुप्रसारेन स्थिरचेता भवेद् 

रतम् । पद्मासनः समाशत्य पादयोः रन्विगह्वरे । ` 

इस्तदयमधोदेशे नियोज्य ककुटाति ।  निजङख हयं 

लग्नं निपात्य इस्ननिभैरम् । तच्मात् शरीरसत्याप्य स्विरप- 

श्मासनेऽनिलम् । सखित्वं तद्ाखने सन्बो अधःशोषे करोति 

चेत् । उत्तमः त्वासनः न्नोयं योगिनामतिदुज्ञ भम् । 

एतदागनमाल्ने ख शरीरं शोतलं भवेत् । पुनःनः 

शोधनेन चेतना कुण्डलो भवेत् । सव्यापसव्ययोगेन 

यः करोति एुनःयुनः । पूरयित्वा ूलपद्मे छ-च्छवायु" 

विङम्भयेत् । श्या कुम्भकभेव इ ्च्छवायौ लरद्िधौ । 

मूलादि ब्ह्मरन्धोन्ते श्यापयेत् गगने पदे । रतत शभा 

सन' ठत्वा छच्टःरन्ष्वेषतः । च)रन्पो यथा खल" 

पूरयेव् खच्छाबादुना । एवं ऋभेख षन््ासात् पूरक्खापि 
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चल्लशम् | मद्।छखं समाप्नोति योगाष्टाङ्गनिभेवणात् | 

खय वश्यं सह्ारेव ¦ पवेतासनञनत्तमम् ¦ यत् कत्वा स्थिर 

पःखात् षटचक्रादिषिलोडनः | योन्यासनं सर्व्व - 

योगे योगिनामबलम्बनस् । तत्काल' सकलं तावत् खे- 

चरोयावदेव हि । पादगोढेन चाक्रम्य लिङ्गाय' योनियो 

जयेत् ¡ न्व पादखरौ दन्ता तत्र योन्यासन' भवि | 

रतन्दध्ये सहदेव ! बद्गवोन्यासनं श्ट । यत् लत्वा विचरेत् 

योगो एथिव्यानोश्चरो वधा । कत्वा योन्याखन' नाथ ! 

लिङ्गय॒द्ादिबन्धनम् । इखनासानेलकखं' कनिष्ाङ्ग लि- 

` भिधा । ओाधरं कनिञाभ्यामनामाभ्याञ्च नासिके | 

मध्यमाभ्यां नेलयुग्म' तजंनोभ्यामथय शतो । एतत् सिद्धा- 

शन" नाम योगिनामतिदुलेभम् । कतवा वायुस्तम्भनं च 

भूलसारभ्य स्तम्भयेत् । सुव्यापसव्ययोगेन सिद्धो भवति 

्ाधकः। शनैःशनैः समारुध्य कुम्भयेच्च प्रपूरयेत् । खर्- 

ओोदयकालाञ्च वद्द्ख्डेन भैरव ! ¦! सव्यापसव्ययोयेन- 

ग्टहीत्वा बाद्यगानिलम् । दितोयग्रहरे क्त् बाद्य- 

पूजां सनोरमाम् । णएतदासनमाङल्य ` सिद्धो भवति 

शषाधकः | अधान्यदासनं वच्छे यत् ठता चामरोभ- 

बेत् । भत्साधकः शुचिः चओरोभानु कुखाद्भावाभि 

भावितः । भेकनामासनं योग्य नाथ ! वच्छानि तदुगु- 

स् । निधाय पादयुगलः स्लन्धे वाष्टौ पदोपरि । ध्याये 

दिश्पदं च्रौमान् आसनस्थः शंखाय च| यदि 

श््ाङ्गखसोल्य गगने खेचरासनम् ।म्ाभेकासन परोक्त 

सव्वं सिद्धिप्रदायकम् । महा वपिद्या-महामन्त्र' प्रातरोविं 

जपतीह य; । णएतत् प्रभेद् वच्छामि यः करोति सचा 

भरः ] एक पादखरौ ब्धा स्लन्धे ऽन्यप द्र च्तणम् । एतत् 

श्पशासन" नाम सपैसिद्धिप्रदायकम् । वाः मूले 
समारोप्य प्रत्याकुञ्चय प्रसारयेत् । केवलं पादभेकञ्च 

खन्धे चारोप्य यलवः। एकपादेन गगने तित् ख दर्ड- 

व् प्रभो !। अपानाचनभेतद्धि सवधां -पूरकाच्रयम् । 

छता ्च्छथोर्भेपद्मे समारोप्य च वायुभिः । तदा भिदो 

भनेकात्यौ नात्र काथ्या विचारप्णा । प्राणापानासने कत्वा 

न्त योगे चरो २वि । सभानासनमावच्छय सिद्विमन्त्रादिसा- 

धनम् । एकं पादशो दत्वा यद्ये ऽन्व लिज्गवक्रे । यत- 

होराखनः नाथ | समानासनखंन्नकम् । इ.ल्यारत्य जमे- 
न्नः ला वायुः चतुटके | कुण्डलो भाययेन्दन्त्री कोटि 

विदय जञतालविस् । आताचन््राचछतरखेराञ् तां योगिनौं 
खदा । वीरासनं त्र वीराणां योगवादुप्रसाधनम् | योजा- 

श्रास 

नाति महावौरः स योगो भवति भरवम् । अथ वच्छ 

महाकाल । समानासनसाधनम् | भेद्क्रनेण यजन्नात्वा 

वोराणामधिपोभवेत् । समानासनमाङल्य बहवाज्ग्, ट" करो 

च । एतेन साधुकारो खात् सर्वयोगादिसाधने । आसन 

योहि जानाति वायुना इरण' तथा | कालादीनां नियन्तु 

स कदाचित् न नश्यति | कालेन लभ्यते सिद्धिः काल- 

कपोमहोच््वलः । साधकं्योगिभिधष्ययः सिद्वौरासना- 

तना । अथय वच्छ नोलकणट । सन्धभद्रासन" शुभम् । 

ज्ञात्वा द्रो भवेत् च्िप्र छच्छवायुनिषे वणात् । कत्वा- 

पद्मासनं मन्त्री जङ्कायाः कुरे करौ । कपैरस्वलपथ्य न्त" 
विभिद्य स्ल्धारणम् । भित्वा पद्मासन मभ्त्रो इस्ता 

न विपाटयन् । बेन शोध भवेन्न" सर्वाङ्ग लिभिराचितम् । 

सन्धिभेदाखन कुयात् खेचरादिप्रदेनम् । कतवा खच्छा- 

बायुलय' परमात्मनि कारयेत् । अथान्याखनमाः छ - 

योगपूरवकरच्चणात् । छत्वा पद्मासन पादां जच 

डि संस्थितम् । इस्तमेकन्त॒ जङ्घायां काम्यकं कपरो 
ब्वकम् | पद्मासने समाधाय अङ्कं परिधारयेत् 

कामम् काटनभेतङ् सव्यापश्षव्ययोगतः । पद्मासनः वे्ट- 

यित्वा अङ्क् च प्रधारयेत् । यः करोति सदा नाथ! 

काञ्रं कासनखत्तमम् । रोगादिनाथं शत्र णो लय" नीत्वा 
खो भवेत् । अथ वच्छोऽल्न संचेपात् सर्वाङ्गासनशत्त- 

मम् । यत् कत्वा निष्णो योगो विद्याभिः पण्डितो 

भवेत् । अधरे निधाय शोषञ्च ऊद्धं पादय च्वरेत् । पञ्मा- 
सनं त॒ ततैव भूमौ कपरयुम्मकम् । दण्डं दण्ड त॒ यः 

क्यात् खासशान्तिपररः श्ुधीः ! निलयं सर्वासनः हित्वा 

न दु्याहायुधारण्यम् । भाखेन वख सिद्विः खात् सव्वं - 

रोगविना थनम्" । खअन्यान्यग्यामनानि तलोक्घा नि विस्त 

राच्च दरितानि। निर्वाणवन्त्रे जन्तुसंख्वया चतर 
शोतिल सं ख्यकान्धा सनन्द क्तानि किन्त तेषां लच्वणवि- 

ेषास्तत नोक्ताः तेषां सध्ये इयोरोव प्राधान्यमिल्यपि 

तलैवोक्तम् । यया "आसनानि कुेशानि ! यावन्तोजोव- 

जन्तवः । चत्र थौ तिलक्चाणि चेकेकं सछद्ाृतस् । खस 
नेभ्यः समसेभ्यः साग्भतं इयमुच्यते । रकं सिद्वासन 

नाम इितोयं कमलासनम्" । एषां बहविधानामासनांनां 

मध्ये ““इखेनैव भवेव्य ् िन्नासने बह्मचिन्तनम् । च्यासन' 

वददिजानोयादिवरत् श्चखनाशनम्'" एव्यभियुक्ञोकतः 

पा तञ्जलोक्तसख॒ स्थिरम् ष वासनस्य ब्रह्मचिन्तने पाद्य - 
तेव्ेवसेवम् । वन्त्रषारे योगाङ्गासनानि पञ्च सलचणान्द् - 
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क्रानि यथा ““पद्धाननं खस्तिकाख्य' भद्र वञ्वासनन्तथा । 

बोरासनमिति प्रोक्तं कभाद्ासनपञ्चकम् । उब्बोसपरि 

जिग्य सम्यक् पादतले उमे | अञ्गणौ च निबन्नीयाद्- 

खाभ्यां ब्युत्क्षमात्ततः । पद्मासनमिदं प्रोक्तं योगिनां 

दयज्गमम् । जानूर्वोरन्तरे सम्यक छंत्वा पादतले उभे । 

ऋजुकायो विणे्योगो स्लस्िकन्तत् प्रचक्षते । सोसनि 

पार्धयोन्यंसखय रुलफयुम्म' छनि्चलम् । षणाघः पाञ्च 

पादौ पाखिभ्यां परिरच्चयेत् । भद्रासनं सशि 

योगिभिः परिकल्पितम् ! उरगः पादौ कमान्नयखे्ताल्लोः 

पर्च्सुखाज्ग लो । करौ निदध्यादाख्यातं वञ्वासनमसुत्तमम्। 

रकष्यष्टमधः रत्वा विन्यस्योरौ तथेतरम्। रजकायोपिथे- 

न्त्री वीरासनमितीरितम्" यत्र॒ महामालोवसति 

तञ्िन् ६गज्कन्धदेये खखतेऽनेन आ+अस कल्पं खि 

्य्ट । ऽखम्यम् विच्येपणस घने | अखनणव अर् ।८अस- 

नटक्ते घु ०६जोवकड्े एु° । आसनणब्द्स्याने सादौ ` 

तद्धितयाजादौ च परे असद्वादेथः दरति काथिकादयः 

भसोरमायान्त॒ तत् दूषयित्वा आख शब्द् स्याने एव तद्ादेथ 

इ्यु्त' यथा ““वक्ञ आसन णब्द्ख चसन्नादेण ५ श्ति 

काथिकायाश्क्गन्तत् प्रामादिकम् “ खा खलोटकख वत्ति काम- 

भौके" इति भन्ते छख दत्यये सौ चित्यात् “क्ख चित् 

बति कामन्तरां खादिति” सन्तरान्तरसंवाद्ाञ्च वाख्यातञ्च 

त्रैव बेदभाष्य इतिं । [““नभेदुभोमाखनवन्धधीरः” रषुः। 

श्रासनबन्ध इ*आसनायौ बन्ः । करचरणादोनामन्यो ज्यबन्बे 

्रासनमन्त ए० आसनख शद्खयरथो दानायौ वा न्त्रः । त- 

नोक खाधारथक्तिकमलासभा य नसः" 'इ्व्यादिके तत्तत 
करणोक्तो मन्त्रभेदे रदेगेभ्य खा सनदानायें मन्त्रभेदे च । 

खच मन्त्रः “पुरुष एवेद सब्बे यद्भूतं यञ भाव्यम् । 

उताश्डतस्छ थानो यदद्ध नभिरोहति? श्रौतः । ““शेष- 

सञ्च' महादिव्यं फणामणिसहस्कम् । कोटिद्धय्य प्रती- 

काथं रटहाणासनमोश्चर '' इति पौराणिक । एव 

सन्धोऽपि तन्ततृकल्योक्ञो प्ञयः। श्चासनपरियहार्ये 

मन्तं च “आसनमन््रख भेर ऋषिः छतलं उन्द्: 

्ोरेवता आसनपरि खे विनियोगः"? तन्लसा ० । 
आसना स्त्री आस-युच् ।\स्वितौ रखपबेथने । 
आसनादि इ अआसनमाटियैख । भन््ोक्त पूजाङ्गे खासन - 

प्रष्टतो उपचारगये “खासन खागत पाद्यस्ेमाचम- 

मोयकम्" उपचार ब्द निटतिः । 

आसनौ सखो आस-आभारे च्ट्ट्कोए् । १ विपणौ 
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र्मर्यादायाश्च मेदि० | [{नि° | वाद्धदेवे मेदि , 

आसन्द ए आरोदत्यख्मिन् प्रलयकाले आ+सदट्-खब्टादि ° 

आसन्द स्त्री आसद्यतेऽस्धास् आ+सद् -अन्दादि ° नि गौरा ० 
डेष् | १ उपवबेथनयोग्ये श्यासनयन्त्रे ( केदारा) 

२ जुद्रखवायाम् (कोच )। रसभामध्ययेदिकायाम् 
“चयौ दम्बरोमासन्दौ नाभिदन्नामरल्िमालाशताहरन्ति ” 

काल्या ०७,२७। ४ उक्त णायां पोठिकायाञ्च । आसन्दो- 

शब्दस्य निरुक्किरपि शत० बा० दिता । “द्यंवा 

आसन्द अखं होदं शब्बं मारच्चम् तादा 

आसन्दोमाहरन्ति" रति । खाये कन् । शुदरास- 

मयन्त्भेदे स्तो । “जाम्ब. नदमयोमासन्द्काम्” काद्° | 
शासन्दो+-अरस्यये सठप् सध्वा० सख वः | चखासन्दीयुक्ते 

लि °च्तियां ङोप् । “खासन्दोवान् खामभेदः "सि ° कौ °। 

आसन्न लि° अा+सद-क्त। १निकटस्य, रउरपस्विते च । 

“ऋासन्नपतने कूले कूलं पिपतिषतीति" शा० भा० | 
सच्चिधानयुक्तो ४सम्यकस्थिते च ““सवेमतरासन्नभिति" 

शत० जा ०। ६ेशाब्द्गोधसाधनासन्तियुक्त वाक्ये“आआसच्ना- 
नासन्नदिभागव्याघातः' शब्द् चिन्ता ° । ५समूर्ौ च । 

आसन्रकाल इ° आआसोदत्यख्िन् काले आ+सद्-आअधारे न्न 

क्ये । स्त्य्, काले । 
आसन्य इ० आसे भवः यत् असद्धादेशः । इखभवे 

छखान्तविलस्य ख्ये प्राप “खथ रेनमासन्य' प्राणः 
मुचः" शत०जा० । 

आसन्वत् लि° आदखसमानाथेकः आसनृशब्दोऽस्ति ततः 

अस्ये मठप् । आखयुक्तं॒सखले । ` “यद्ध. तं यञ्च 

भाव्यमासन्वत्तेन ते चारवे विषम्” अथ ० ६,१२१२ । 

आसमच्ञ इ° असमञ्ज एव खाच अण् । खखवग्यो सगर- 
एतन्नो चलियभेदे । 

आसम्बाध वि सुसन्तात् संबाधा यल | सद्भोखं स्याने 

परस्मरसंघपेणेन क्लिष्ट । ““खासम्बाधा भविष्यन्ति पन्वानः 

शरहृदिभिः'" रामा० । 

आसव ए° आदयते अा+-कन्ं खि अण् | १ अभिषव 
ष्योये मद्यो (चोयानमद) तज्गलस्यादि भावषप्र । “यञ्च 
पकौषधाम्ब भ्यां रिध भव्य स आसवः । अगखवस वोज- 

इव्यय त्यागाः: समाः” नवषरा खमद्ययोगु यास्तलं व । 

“सद्य नवमभिष्यन्द् लिदोषजनकः परम् | अरच्छर 

इह यहि इगेन्धं विथदं युङ् । जोख' तदेव रोचिष्ण 

शभिक्े प्मानिला पहम् । द्य छरन्बि यखवज्घषच॒॒चम- 
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विशोधनम्"! शातिवकादिपानकत्त भेरेन देटावियेषाच त- 

ब्नोक्षाः “खालिकोगोतिहाखादि राजसो साइसादिकम् । 

तामसो निन्द्यकर््ाखि निदं च मदिरां चरन्'' । चरन् 

पिबन कव्यादिति शेषः । “विधिना माल्या काले हिते 

शन्यययावलस् | प्र्ृटोयः पिेन्मदय' तख ॒खादम्टतं 

यथा ! किन्तु मद्यं सखभावेन यधेवाच्न' वथा खटतम्'” 

छखते ठ मद्यभेदेन शविरेषादिकमक्त' यथा 

^“खब्वे पित्तकरं मद्यमस्ढर दोपनरोचनम् । भेदनं जफ- 

बातन्न द्य वस्िविथोधनम् ¦ पाके लघु विदाद्यण्ण 

लोच्छमिन्द्रियबोघनम् । विकाशि द्विरसन श्ट 

तद्छ विेषकम् । माहोकिमविद्ाडित्वान््धुरान्वयतस्तया । 

रक्तपित्तेऽपि खततं वधेन प्रतिषिध्यते । मधुरं तद्वि 

तञ्च कषायालुरसं लघु! लषुपाकि सर योधपिषम- 

ज्वरना नस् । सारदोकाल्यान्तरं किञ्चित् खाजर वात 
कोपनम् । तदेव विशदं रुच्य" कणन्न कथनं लघु । 

अषायमधुर यय' सुगन्धोन्द्रियगाधनम् । कासायौ- 

पहणोटोषमून्राघातानिखापडा ! स्तन्यरक्त्तयह्िता 

` ध्र इइयदोपनो । काषायडयोचासप्रतिश्चायविना- 

शिनो । चेता सूत्रकफल्न्धर ङ्ञमां सकरी छरा । ख्ये 

रोचकड्क् क्ितोदल प्रन दनो 1 प्रषच्चा कफवातार्या- 

विबन्वानाइनाथिमो । पित्तवाल्यकफा खूक्ा य 

ब्वांतप्रकोप्ी । विषटन्धिनी चरा युवो केद्रला ठ मधू- 

जिका ख्च्चा नातिकफा इष्या पाचनो चादिको णता । 

निदोषो भेद्यटष्वख कोडलो वदनप्रियः । यद्य ष्णो- 

शजनलः पङ्काः ङूकच्लट्कफोफड्त् । इयः प्रवाह्ि- 

काटोपदुर्नाभानिल शोषकृत् । वकसो इतसारत्वा- 

दिच्ग््रो वातकोपनः | दीपनः इ्टटविख्स लो विश 

डो{ल्यमदो गुरः |! कषायो मरः शो धर्गौडः .पाचन 

डौपनः | अकरो मधरो रुच्यो टोपनो वल्तियोधनः । 
बातन्नो भधर; पाके इद इन्द्रियबोधनः । वहत् पक- 

शखः शोधवखव्यकरः खरः | शोफन्नो दोपनो दयो 

ख्च्यः ऋ द्राशखां हितः | कनः शोतरसिकः अयय्द्र- 

माथनः | वयेलञ्जर्ः खय विन्धन्नोऽगेखां हितः । 

.आचिकः पाण्डरोगन्नोत्रखः संसाहको लघुः । 

अथायभधुरः शोधुः पितननोऽ्धकप्रसाद्नः 1 लाम्बवो 

बडनिखयन्द्स्तुवरो वातकोपनः । तीच्छः रासवो इद्यो 

सूमल; कफवातदत् । हखप्रिय स्विरमदो विन्न योऽ- 

निलनाथनः । बधुमध्वासवन्छेदौ भेद्कुषटविषापडः । 
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विन्नः कषायशोफषस्तोच्छः सखादुरवातकत् ] सीः 

ऋषायो मदजह् नांमकफयु्गहृत् । कभिभेदोऽनिलइरो 

भेरेयो मधुरो यरः । बल्यः पित्तहरो बरे ददी- 

के्षरसासवः । शी धभेधूकपष्रोल्यो विदाद्यग्निबलप्रदः । 

ङ्कः कषावकफड्दातपित्तप्रकोपणः । निदि गेद्रसत- 

चान्यान् कन्दमूल फलासवान् । नवं मद्यमभिखन्दि यख 

वाताद्कोपनम् } अनिटगन्व' विरसमड्दयुञ्च षिदाह्हि 

च} सुगन्वि दोपन द्यः रोचिष्ण्, लंभिना्नस् 1 
स्फटस्ोतस्छर लों घु वातकफापहम् | अरि्ो 
दव्यसंयोगसखस्कौरादधिको यसः । बडदो षर द्व दोषा- 
णां मनद खः । दीपनः कफवातघुः सरः पित्त 

विशोधनः । लाद्मानोद्रज्ञोइचञ्वराजो खा यखां हितः । 
पिप्पल्या दिङ्तो यु्छकफरोगहरः ख्टव : } विकि- 
स्ितेष वच्यन्ते रिदा रोगहराः थक ! अरि्टास- 

बशोधनां गुनु कभ्माखि चादियेत् | बद्धा यथाख' 

खस्कारमवेच्छ कुशलो भिषक् | सान्द्र विदाहि इगन्ब 

विरसं कभिल गुरू । अद्य तरूपं तोच्छसष्ण" दर्भा - 
जनस्वितम् । अद्ौषधं . प्यं धितमत्यच्छं॑ पिच्छिल 
यत् । तदन्यं सव्वं दा मदय किचचिच्छेषन्तु यद्धनेत् । 
सन्न यत् श्लोषम्भरारं वरूण पिच्छिलं शुरु ¦ कफम्रकोपि 

तन्छद्य इजरञ्च वियेषतः । पित्तप्रकोपि बल ̀  तीच्छ- 

. ष्ण विदाहि च | अद्य फेनिलं पूति कमिलं विरलं 

शङ । तथा यय् धितञ्चापि विव्यादनिडकोपनस् । स्ये- 
दोषौ.सूपेतन्त॒ स्गदोषप्रकोपश्वम् चिरस्थितं यातरब' 

दीपन कफषातजित् । खच्य प्रखच्र' सुरभि म्यं सेव्यं म- 

दावम् । तख्धानेकमपरकारख् सद्यख रषयो वः । सौ- 

च्छम् दौष्णयाञ्च तंचुखयाञ्ज विकाथित्वाद्ध वद्धिना । समेत्य 

दयं प्राप्य धमनो खधेमागतस् } विक्षोभ्य न्द्रियचेतांखि 

वीये" मदयतेऽचिरात्। चिरेण द्ध्रिके एुखि पानतो 
ज्ञायते सदः । अचिराद्वातिके इष्टः पैत्तिके शो त्रभेव व्र । 

सालिके ौचद्!चिण्यडषेभख्डन लासः } गोताष्ययन 
सौभाग्यय्रतो त्या हन्दः । राजङे इःखशोचत्वमात्न- 

त्यागं शखाहसम् । कलङ्ं खादबन्धन्त करोति रभे 
मदः! अथौचनिद्रामाल्सव्थांगम्यागसनलोलताः, अर 

व्यभाषद्धापि कर््याज्धि तामसे मदः । रक्त पित्तकरः 

शक्तं डदि मृक्तविपाचनम् । वेख्ये जरणं ज पा ण्ड .- 

करिभिदरं लघु । तोच्छोष्णं मूत्रलं इदं कफषु' कटु - 

पाकि च । तदत्तदाखतं सवै रोचनञ्ख विेषवः। गोडानि 
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रसशुक्तानि भधुशुक्तानि यानि च। यथापूव गुरुतराण्य- 

भिखन्द्कराणि च | दरषां त दोपन द्यः इतरा 

खड लमिरोगदत् ! सह्ये गिकारन्न' भेदि सौवीरकं 
तथा । धान्यान्' धान्ययोनित्वाहौपन दाहनाशनम् । 

श्यथात्पानात्त पवनकफदष्णाहर लपु । तच्छपाञ्च निहे- 

रेदाशु कफं गण्ड. षधारणात् । छखवेरखदौ ग्यमलः 

शोषल्लमापहम् । टौपनं लरण मेदि हितमास्यापनेष 

च | सषद्रमाधिवानाञ्च जनानां सातच्यते ध, 

श्टरतौ ठ जातिभेदेन सद्यदियेषपाननिषेधाथ ` भद्ध 

विभागादि दभितं यथा प्रा० पि० भदु्ारीतयमैः | 

“हरा वै मलमन्नानां पापूमा च मलमुच्यते । तखाद्बाह्ञण 

राजन्यौ उंगश्यच्च न स्ुराम्मिवेत्” । तथा च शतिः रा 

वै मलमन्नानामन्टतं पापूमतम'चरेति । यद्यन्नशब्द्ःश्ूक- 

धान्यवस्ड् लविकारवियेष, ऋोटने प्रसिद्धस्यापि बर 

वचनात् पिद्यधाद्नादिविकारसपि लत्तयति | तेनान्नः 

विकारविभेषोमदेठः चरा इत्युच्यते । अतिः । गौडो- 

पदो च भाध्यो च विन्नेया लिषिधा चरा | यथंवेका तथा 

स्वा न पातव्या दिजोत्तमैरिति"” लिविधेव चरेति षन- 

शादिविकारव्याटतख वितयखालुगवसेकख प्र्तिनिभि- 
त््थाभावात् न पानक्रियाव्या्यतम् इतरव्यावक्ं कम्प 
मद्धापातकदेतपानकत्वष्ठपाविः दुराक्ञानाधीनं महा- 

पातकं तजन्नानाधोनञ्चच्रान्नानस् इतरेतराचयापत्ते:- 

एल सयवचनविरोधाद यथा एल ख्यः । “पानं द्रां माधवं 

खाच्जरः तालमन्तवम् मालिक टाङ्ुः माध्वोकमैरेवं नारि- 

केलजम् । समानानि गिजानोयान्पद्यान्वे कादचैव ठ । 
हादथन्तु रा मद्यं स्वेषामधम टतम्"! अनेनैकाद्शानां 

खरात्व' निषेधति । मद्य तु - मद् हेतद्रवद्रव्यमात्र- 
वचनः; अदेव वचनात् न ठ सद्यमान्" इराशब्दस्याथं ; 

तवा च दडस्यतिः । “गोड माध्वं खरां पै पीता- 

विप्र; समाचरेत् । तप्रदच्छं पराकञ्च वचान्द्रायणमलुक्र- 

मात्" । लरयाणां रासवो करभे प्रायचित्तत्रयं न खात् । 
तथा भविष्यं “छरा पेटी ठ स्ख्वोक्ता न तस्याश्च तरे समे ' । 
पे्ौति तश्ड लधिकारेमालो पल्यम् । इतरे गौड़ी- 
माध्वमौ । अयतो यन्नविकार एव चराब्टख ख्यत्यात् 
विषा चरेति गौ ङी मध्वो गौण रान्ना पनाथेम् तेनै- 

ततपानेऽपि सहापातकत्वमतिदिशति यथैका तया सर्वत 

येषां पूवव प्रविङवि' दयति यथा पटो श्रा वथा सवा 
गौड माध्वी च। पूरैवचनोङ्गापि पटो इशान्दलेनाल- 

दशिता । न पातव्या हिजोत्त द्धं रियथं : 
ने वसि कपरत्व उत्तसपदानथक्यात् | न तु बङ्कवचः 

नानथं क्यपरोद्धाराय चशसप्रातिपादिकानथंकयं युक्त 

बद्धवचनख सजातीयो पस्यापकत्वेन चरितार्थ लवात् | खतो 

जाद्भणख लिविधद्ठरापानं म्ापातकम् । “क्तियरेग्य- 
योस्तु" छरा वै मलमच्वानाभिति वचनेन पेश वेति स्थितम 

गोविन्द्राजविश्द््पवीरेश्च राणासयमतुभतोऽ्यः । अतः 

. श्व णवं माध्वौच मौ च पेटी च लिविधा छरा, 
दिजातिभिन्नं पातव्या कद्ाचिद्पि कर्हिचित्” इतिमलुवच- 

नेऽपि दिजातिषदं जाद्मणपरमेव । अतण्व हिविधद्चरा- 
भाने क्षलियादोनां महापातकं तावदस्तु दोषाभादभेवाह्् 
दद्वान्नल्कप: | “कामादपि हि राजन्योवश्यो वापि कथ- 
श्चन । सद्यमेवाद्वरां पोता न दोषं प्रतिपद्यते"तदेवं पेशी 

निषेधस्त्ं खिंकानाम् गौड माध्वी निषेषसतु नाद्व 

नदे ब्राह्मणराजन्यापिति कतै विशेषणं ष लिङ्क तत्र विवश्षि- 
तमु अतः कवं ब्राह्मण्याः छरापानं महापातकम् उच्यते 
निषिष्यमानक्रियाथाविधेयत्वेन तदक रलपारेयलान्त 
दिशेषण' लिङ्गसविवश्ितम् हविरुभयत्ववत् । आतस्त- 
व्जातिस्तीखणासपि पाननिपेधः | तथा च भविष्ये 

“तान्न पेयं विप्रे छरामद्य कथञ्चन । ब्राह्मणयापि न 

पेया वै रा पापभयावद्ा"।“वद्राह्मणौ सुरापी खान्नतां 
देवाः पतिलोकं नयन्तीति'" तिः } “पत्थदवथरीरेख 
भायां यख सुरां पिबेत् । पतिताद्ैथरीरख्य निण्क तिने - 
पपद्यते" । न चवं क्षति यवेश्यस्त्ोणामनिषेधः जाद्ययी- 
पद्ख निषिद्धद॒रापानकन्तभाय्य पपलच्चकल्वात् “भागां यद 
चरां पिबेदिति साभान्यश्रवश्याञ्ख | 

बेद्विहितः मद्यस्वन प्रकारस्तु सौलाभणोशब्दे वच्यते । 
“यच्चरचःपिथाचाच्रः द्य मांसं छरासवम् । तत्बाद्- 
शेन नान्वय देवानामशुता हविः"? भनुः ] ““खनासवाख्छ' 
करणं दख" कुमा० | “नानासवपालस लम्"? 
काद्० | “छख लालाल्िन्न' पिबति चषकं सासवमिव? 

शान्तिशि० । ““रुंविदाख्वयोर्मध्ये संविदेव गरीयषी” 

तन्छ° । भावे घज् । रमद्यादेरभिषते ( मदचोयान) 

साद्धयतेऽत आधारे वज् । दवमिषवपाले । आ+ 

प्रखवे अच् } ६ प्रसवकर्तंरि ति०। “देवख शषितम॑ति- 

भासवं विच्रेव्यम्” तिः । [त° | ताब्े। 

आसवद्र्, ० असव (ता ङो) मद्येदख कारणं दुः शश्र 
आसवनौोय लि° अआ+स-मर्खि अनोयर् । अभि षवखोवे- 
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ए असा स्तनो अ।+लो-खङः | अन्तिके जिङू° “पितन यखा- 

शया” ऋ ०१,१२७,८, “सया खन्तिकेनः” भा ०। गद्यं 

ज्ञीवत्वसपि । "आन इन्द्रो दूराद्ाखात् ऋ०४,६०,१) 

आसादन्तिकादिति भा०। 

। 4 र आसादन नर च्या+सद्-णिच्-ल्य॒द् | श्षच्धिधापने, रेस्थापने 

“छत्वोत्तरपरि ग्रहादि करोत्याच्छासादनात् "कात्या ०३,२.५, 

आञला० अब्द रदा ९कासद्नतासम्पादने $्मटने च 

बयभासादने तख दपरमदथ इहरेमदहि?'भा०स०२०अ०। 

आसादित लि ° आ+सद-णिच्-क्त । शनिकटोरते देप्रप्रे च 

~ “व्यासादितप्रकटनिम्प्रलवचन्द्रहासः' साण्द्° ३ेयायो- 

जिते ४सन्निधापिते ५सम्मादिते ईैकामकेलिपरे च | 
 . आसाद्य लि° अ+षद्-खिच्-यत् । प्राणे “अमूदनासा्यम- 

धिज्यधन्वनः”” रषु । २ निकटीकाय्' ३अवसाटं प्रापणोये 

आ+षद-खिच्-ल्यप् । प्रजेयं अव्य ° । 

आसार ए*अा+-वञ । १घारासम्पातेरवेगष्ौ, ““त्वामा- 

-सारप्रशमितवनोपञ्जवं साध मूधौ । "पुष्मासारः स्षपयत 

भवान् व्योमगद्गाजलादरौ"' मेष्टर्° ““आासारसिक्तत्तिति- 

बाच्ययोगात्” रघुः । रे प्रसरणे, $सन्यानां सव्वतो व्याप्तौ 

च | ५ करे घञ । सष्ृट्बले । ६दादशराजमर्डल मध्ये 

न्षभेदे । हाद थराजमर्डल द्चाग्न ये दशितम् यया 

ऋआत्ममण्डलमेवान्न प्रयमं मण्डल भवेत् | खमन्तात्तख 

विन्या रिपवो भश्डलख त॒ । उपेतस्तु ख्त् स्तेयः 

श् भित्रसतः "परम् ¡1 निलभमिलमते ज्ञेयं भिलरमित्र 

रिपुस्ततः । एतत् पुरस्तात् कथितं पश्चादपि निबोध भे। 

पाच्छिमाडस्ततः पञ्चात् तत अन्द् उच्यते । आसारस्तु 

ततोऽन्यः खादाक्रन्द्ासार उच्यते । लिगोषोः शर ब्- 
क्ख विद्चक्नख तचा ददिज | तल्लापि निश्चयः शक्योवक् 

अहजयषद्गव ! नियङालयदे शक्तोमध्यस्यः परिकोर्भिंतः । 
निय्ाङखद्े शक्तः सवघासपि यो भवेत् | उदासौनः 

च कथितो बलवान् एयिवीपतिः । मण्डलं तव संप्रोक्त 

भेतत॒ दाद् यराजकम्” । ६षड़ वरिशरगणेः रचिते 

दण्डदच्छन्दोभेदे च । ` 
आसाव्य लि° अ+र -र्त् । अभिषवणोये स्याद । 

आसिक ए असिः प्रहरणमस्य ठक । खड्गेन युद्धकारके 

आसिका स्न प्ाविणासनम् चऋस-पर्याये ख् ल् | पर्या- 

, वेण उपवेशने । “उद्वा सिकाः स्यन्ते” पात °भा० 1 

` आसिक्त लि ° ईषत् सव्यक वा सिक्तः आ+सिच-क्ग ¦ १दैषत् 
` सिक्ते २सम्यकसिक्ते च । 
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आसित न° चआास+भावे-क्ञ । १ उपवेशने! आसघातौ 
उटा० | आ्राधारे क्त | उपवेशनाधारे स्थाने । चआसि- 

तख छनेरषत्यं शिवा° आण्! व्यसितनेरपत्ये स॒ च 

शार्डिल्यगोत्रो प्रवरः । प 
आसिधार न° असिधारा शूवासूयल्ऽ् । ̀  युवा युवत्या साच 

यत् दग्धभर्तैवदाचरेत्। अन्तनिडत्तनद्धः खात् चाशिधार- 

अलं हि तत्” इति याद्वोक्ते बतभेदे “यभ्यखतोव त्रत 
भासिधारम्" रघुः । 

आसिद्ठ नि अ+शिधि-क्तं | राजाज्ञया वादिना ङतावरोधे 

प्रतिवादिनि “नाबिद्धश्च' विलङ्कयेत्”" नार ० । 

आआसिनासि इस्त्री आसिरिव तच्छाया नासा यद असिनासः 

छनिभेदस्रखापत्यम् इञ् । -तद्पत्ये ततः युषाप्ये फक् 
तौल्ल° न लक् । ्रासिनासायनः तत्पौल्ने | 

आसिबन्धकि ° अशिगन्धकखापत्यम् इज । चअसिगन्वका- 
त्ये ततः युपापत्ये फक् तख तौलल° न लक् । अआसि- 

बन्धकायनः दत्पौने । 
आसौन वि°अआाश्च+थानच् । उपविष्टो आशधातौ उदा» 

आसोनप्रचलायित न° आसनेन उपविषटनेव प्रचलत् 
च्चरितम् प्रचल-क्यच् भावे क्ता । उपविश्य निद्रावथेन 

प्रचलनद्ध्पे ( वसेढोका ) दोलने । 

आसुत् लि° आ+=ह-किष् । शताभिषवे । तख्ेदम् गहा० 
= । याश्चतोयः । तद्य बन्विनि लि° । 

आसुति स्त्रो अ~+द क्तिन् । सोमादिनिष्पीड़ने १अभिषमे 
₹मद्यनिष्यादने(चोयान) दति ख्याते मद्यपाके च | “परिष्क- 

तख रसिन इयमाद्तिच्वाङमं दाय ' ऋ ०८,१,२ ६ । अ+च- 

रसने किम् ।र प्रसवे । ̀  योनाविन्द्र ! कध्यङ्भपोवय खाद्तिं 

दाः'' ऋ०१,१०४.७। आद्तेः सत्निलष्देथादि चतरथ्था 
सध्वा° मतुप् । आओाद्धतिमत् तर्दति ति ° स्तयां ङोप् । 

आसुती वल् उ” आछतिरख्यसख वलच् दौ घः । १थो पिके । 
‰सोमाभिषवशालिनि या्निके च । 

आसुर लि ° अदरखेदस् अष । अस्रखं बन्धिनि । “आचर 
तद्भवेत्तोयं पत्वा चान्द्रायणद्धरेत्” ख्टतिः “ङ्लाल- 

चक्रनिष्पद्नमार इ्डस्मयः खटतम् ¡ तदेव हस्तवटित' 

स्याल््ादि दे विकं भवेत्" काल्या ° ख ० । तेन ( भासा ) 

प्रश्टतिष्डस्मयसख इस्तषटितत्वेन  साद्यताजज्येषां 

त्वाज्यता । स्तयां छप् । “आदर रातिरन्यत्र तस्मातां 

परिषजंयेत्" श्टतिः । र अश्चरवद्ाचारयक्ग तदा चारश्च 

` गीतायाहक्तोयधा । 
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“डौ भूरर लोकेऽसिन् देवखादरणद च । देबोगिस्त- 

र्थः प्रोक्तखरास्रं पाथं भे शृण । प्रहस्तञ्च निहत्तिञ्च 

छमा म॒ विदुराद्धराः! न शौचं नापि चाचार'न स्यं 

तष विद्यते। असत्यभप्रतिउन्ते जगद्ाड्करनो रम् । अप 

रस्छरसम्भतं किमन्यत् कामहेतुकम् | एतां टरिमवष्टभ्य 

मात्मानोऽल्यव् इयः । प्रभवन्य्, यकम्प्ाखः चयाय ज - 

गतोऽद्िताः । काममाचित्य दुष्ण॒र दम्भमानमदान्विताः। 

मोहा. होत्वाऽसद्याहान् प्रवतत न्तेऽशचिद्रताः । चिन्ता- 

भपरिमेयाच्च प्रलयान्तासपाचिताः। कामोपभोगपरमाएता- 

वदिति जिदिताः । खाशापाशथतेबद्वाः कामक्रोधपरा- 

यथाः । ईहन्ते कामभोगायैमन्यावेनायेस द्वयान् । इद्- 

मद्य मवा लश्चमिद प्राश्यो मनोरमम् ! इदमस्तीदमपि 

से भविष्यति एनधनम् । असौ मया इतः त् निषे 

चापरानपि । शश्ररोऽहमह भोगो सिद्नोऽङ बलवान् 

खो । आढोऽभिज्ञनवानखि कोऽन्योऽल्ि सडथो 

अया } यच्छे द्ाखाभमि भोदिष्य द्.खन्नानविभोहिताः । 

च्नेकवचित्तविभ्वान्तामोहजालसमाटताः । प्रसक्ताः काम 

भोगे पतन्ति नरकेऽशुचौ । अ तकसम्भाविताः स्तब्धा धन- 

भानमद्ान्विताः | यजन्ते नाम यत्न से दग्भेनाविधिपूब्ब- 

कम् | अङ्ङ्कार बलं दपं कामं क्रोधञ्च रचिताः 

 सामाक्मपरदेेष प्रदिषन्तोऽभ्य वकाः । तानहं दिषतः 
क्रूरान् खंसारेष नराधमान् } च्िपाम्बजखमशभाखा- 

शरोष्वव योनिष । आरी योनिमापन्ना मूढा -जन्नि 
लन्ानि । मामप्रा्ये कौन्तेय ! ततोयान्यधमां गतिम् । 

, लिविधं नरकखेदं हारं नाशनमात्मनः | कामः कऋरोधस्तया 

लोभखरसादेतच्नयं व्जेत् । एतेतरिशक्गः कौन्तेय › तमो- 
हार स्िभिनंरः 1 अाचरव्यात्रनः खे यस्ततोयाति परां 

मतिस् | यः थास्त्रधिधित्सज्य वत्त ते कामचारतः । 
भस सिद्धिमवाभरोति न सख म परां गतिम् | तखाच्छास्तर 

प्रमाणन्ते कायाकाय व्यवस्वितौ | न्नावा शास्त्रविधा- 

भोक्त कस्म कत्तमिद्टाहसि 

शखद्धरषत् कलवय विवाहभेदे ए” । स च“नाद्भोदस्तये- 

वाधः प्रजापत्यस्तयाद्ुर दूति विभज्य पथाचञ्चाष्ठरशव 

म कर्तव्यो कद्ाचन"'द्ति निषपिष्यज्नातिभ्योद्रविं द्वा 
कन्यायं चैव शक्तितः । कन्याप्रदानं खाच्छन्द्यादाचरोधमे 

उच्यते" इति मलुना लच्ितः । ब्राद्भदिषिवाद्ेष प्रशस्त 

षव्रचाभद्छपफलसक्खा इतरेष चथिदटप गटशंसान्डतवा- 

दिनः! जायन्ते दुबिवाद़ेष बद्मधम् द्विषः चताः?। खन 

न्दिैः सती विवादैरमिन्द्या भवति प्रजा । निन्दितिर्भिन्दिता 

ष्टां तस्प्ाचिन्द्ान् विवजयेत्? । ““कुविवाह ; क्रियालोपौ 

बदानध्ययनेन च कुलान्यकुलतां यान्ति ाद्धणातिक्र- 

मेण च”इति सदना तस्य निन्दा कता “आद्रो द्रविणदानात्'” 

याणख्ट° । आद्धराद्षिवाइसतु कत्त व्यो यग्निसाचिकः'” 

क्तेः तत्राष्यग्न्याधानं कायं मेव “आचर दिषिवाेषु 

पिगामि भवेद्वनम्” खटति: “अप्रजस्ोधनं भकुना - 
प्रादिषु चतुव पि । दिद. प्रद्धता चेच्छेषेष पिट- 

गामि तत्" या०ख्ढ» । ““शेषेषवाद्रगान्धर्राचसपैथा- ` 
चेष भार्यात्वं प्राप्रायाः'' इति मिता०। दावभागङता ठ 

तस्चदिवाहकालेष दत्तधनमिति व्याख्यातम् । ४राजसषपे 

(राश्सरिषा) सती राजनि ०।५ विडलवसे न °। खाये" अण् । 

अरे । “तसरादष्यखेहाददानसचहूधानमयजमानमाड- 
शाद्रोवतेति"कछा ° ° उक्तो ७अयज्न शोके चअयजनादि- 

कन्तत्वादस्याचचरतवम् । अतणव भलुना"“अयज्चनां हि य- 

दिूमाद्वरख' तदुच्यते इति” तटद्रव्यखाच्चरधनत्वश्च- 
ञम् । तत थाख्ानभ्यलन्नातविषयभोगह्ेदरागप्रधाना, 

देदिकनिभेधातिक्रभेष खभावरिद्गरागदेषादखारिषब्धानथै- 
हेतग्रड्ति्ेवमूता च राजसी प्रटत्तिः खाद्रो ्रंसतिः । 

री सभ्यत्त . च्मञरमण्ेतुमूता रजस्तमोमयी सन्पड् 

सा च अश्युभवासनासन्ततिजन्या तञ्जिक्ग त॒ ` दम्ोदपेा- 

ऽभिमानखच क्रोधः पारुष्यमेव च । मन्तानं चाभिजातख 

पार्थं ! | सम्पदमा चरीम्*नोोक्तम् ।'“देषो शम्य विभो- 
च्ठाय निबन्बायाख्री मता"गोता रदेदात्मञ्चिकिवृखाभेदे 

स्त्रो यब्द्च०। 

आसुरसव न° दत । ““अयञ्वनान्त॒ यदुदरव्यभासुरख' वड- 

च्यते” इति मनृक्गो अया्निकधने । 

आसुरायण ए*आश्रेरपत्य दुवा फक् । व्या छरेयु वगोलापव्ये 
ख च शक्तयजु:सम्पूदाय प्रवत्तंक ““ओच्चरायणाञ्च या- 

ख्छादाखरायणः"' शत° त्रा “शसू रेरुपसं ख्यानम् " 

बाति ° उक्तः च्जियां ष्के धित्वात् डेष् । आसुरायणो । 
आसुरि इ* तत्न्नानोपदेथेन आति संसारम् अख- 

उरच् आल्ठरः कपिलस्तख खालः इज् । साङ्ख्ययो- 

गावचार्यये कपिलशिष्ये ऋषिभेदे । “एतत् पविलमम्यु नि- 

. राद्धरयेऽहुकस्पया प्रददौ । आद्धरिरपि पञ्चशिखाय तेन 

बङषा एतं तन्तम्'' सा*का०। सएव प्रह तपे खो- 
यभिगखे पठितः । “सनकञ्च सनन्द तीयच समातनः। 

कपिकचारिदव वोद : पद्चगिखस्तयेति“तखे इतिः । 
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चुधापल्ये ठ फक तख तोल ०न लक् । आदरिः तत्एलः 

ऋसिरायखः तत्पोब्रःस च यजुरेदसंपरदायप्वत्त कः 

आसरायखशन्ट उद्!° । 

रासुरि वासिन् ० आश्रौ ततरुमोषे वसति शखिनि। 

आअदुरिसिनेरन्तेवासिनि प्राञ्ोषनं शुक्तयजःसंप्रदाय 

मरवचेके ऋषिभेदे | “प्राञ्चोवात् अादरिवासिनः 

प्राञ्नोएतः”” शत०व्रा° । .[ रसम्यक्सेके च | 

आसेकं ष° अा+-खिच-षञ । जलादिना १ट्तादेरोषत् सेचने 

अासेक्य इ° खारेक्महेति यत् अ+विच-र्यत् वा । पित्रोस्तु 
॥। 

ठल्यगेग्य त्वादासेक्यः पुरूषो भवेत् । स शुक्र प्राश्च 

लभते ध्वजोच्रतिमसं शवस्” इति वैव्यकोक्तं नघु'सकभेदे । 

ध्वजोच्नतये तस्य जकोत्तर' शक्रसेकयोम्यत्वात् तथात्वम् । 

आसेचन लि न सिच्यते टष्यति मनोऽत्र आधारे ल्युट. 

अरेचनः सार्थेऽ् । पयहथने सनो न टष्यति त्वन् 
भन आनन्द वियेषहेतौ पदाय । खार्ये कन् । तत व ।*“न- 

यनबुमासेचनकम्''साण्द्०। रायक्कुटस्तु असेचनद्े- 

चाह | आअ+सिच-भवे ल्यट | २सम्यकसके'न० | 

तख सपिराख चन छत्वा शत °०्जा०) करणल्यट | 

श्यसचनसाधने पान्रे। श्या पालाखणि पूष्ण अस 

चनानि" ० १,१६२,१२ । ४ तादे चुद्रपालेस्त्री डोप | 

आरेदिवस् ल्ि० अा+सद्-लछ । †निकटागते रप्राप्ने च | 

च्ियां ङण वयोत्तवम् इ्टोनिटत्तिच्च | चआारेदषो । 

आसद नि अआ+सिध-ढच | व्यवहारे राजान्नया 

प्रति्ादिनो मत्यादिरोधकस्र रि वादिनि स्यां ङोप् | 

ऋसेधशब्दे उदा०। 

आसेध एव्ा+सिध- माते वञ् ! व्यवहारे राजान्तया वादि- 
ना प्रतिवादिनः स्थानान्तरगत्बाद्यवरोषे?, ततृकालप्रका- 

रमेदादिः भिता ०नारदेनोक्ताः । “वक्तव्यो ऽय दयतिषन्तखत्- 

क्रामम्षञ्ु तदचः | चआासेधयेदिवादा्थौ यावदाद्खा 

नद्र्थनम् । स्थानासेधः कालकतः प्रवासात् कमाःण- 

स्तथा । चदबिधःखादारेधो नासिश्चं विलङ्घभेत् । 

ऋसेचकाल आसिद्धः आसेधं योऽतिवत्तंते। स 

विनेयोऽन्यया कव्व चरासे दा दरूडभाग् भजेत् | नटौसन्तार 

कान्तारदुद्योपञ्जवादिष् । आसिदस्तः परास घखत्- 

ऋामनच्रापराक्षुयात् । निकेट्कामोरोगा्यौ यिवननुव्यं 

सने स्थितः | अभियुक्तस्तवान्येन राजका्यंःद्यतस्तघा । 

गां प्रचारे गोपालाः शखावापरे कषीवलाः | शिल्िन- 

दापि ततकालमायुधीयाञ्च विसे" | नासेद्गव्याइवि शेषः 

९ वा० भाग र 

{८९१ श्रास्तं 

आसेवनं न° सम्यक् सेवनम् । $खततसेवने २ पौनःपुन्ये च | 
“निसस्तपतावनासेवने'"पा०। “आसेवनं पौनःपुन्वम्'” 

सिन्कौ° । 

आसेवा स्तो अआ+रेव-अ। !पौनःषुचे “"पौगःघुन्य- 

सासवा" सि°कौ ° २सम्यक्रेवायाञ्च | 

आसेवित नि आ+सेव-क्त । १ सम्यक्सेविते २पौनःपन्योन 
सेषिते च भावे क्त | रेकासेभायां न०} ततः इ्टार्द्नि। 

आेवितिन् । आशेवनकन्तं रि लि ° स्त्रियां ङीप् । 

आस्कन्द प चआअ+स्कन्द्-घञ । १ उतूययवने रवच्याक्रमथे 

, सं थोषणे 8 तिरद्कारे चोटकानामास्कन्दिताख्ये ५ मतिमेदे 

आस्कन्द्न न° अस्छद्यतेऽत्र धार ल्यट् | १युदधे भावे 

ल्युट् । रतिरस्कारे रेक्रमणे.“चरणास्कन्द्ननाभिताच- 
चेन्द्रः किरा०। ४अश्गतिभेदे च । 

अआस्कन्दिति अा+स्कन्द्-खाय. णिच-क्त च्स्कन्दोजातोऽख 

तारका० इतच वा ] श्ञ्वानां गतिभिदे स्चपञ्च- 

विधः तज्ञच्तणखक्तं हेमचन्द्रेण । “गतयः पञ्च धारास्थासतु- 

रङ्गाणां क्रमादिमाः | तन्न धौरितकं धौर्यं धोरणं 

धोरितञ्च तत् । बशकदकशिखिक्रोडगतिवदटु वलिगतं 

एनः । ऋप्रकायसज्लसात् कुच्चिताखरं नतविकम् । 

श्तंत॒ लङ्घनं परकिष्गयोरलुहारकम् । उत्तेजित 

तेरितं खात् सध्यवेगेन या गतिः | जन्ते रितष्ठपकण्ट- 

मास्कन्दितिभित्यपि । चतृभिञ्च पदेः कोपादिब उत्, 

त्ब या गतिः" । खज्नायां खाथःवाकन् | तत्रव | तार 

इतच् | रअआस्छन्द्नयुक्तमाने लि °। 

आस्क ति आ+क्रम-ड वेदे नि°चट् | आक्रामक “'अआनो- 

विश्वा च्राख्कौ गमन्तु देवाः” ऋ ०१,१८३,२ ।“आस्काः 

यल् यामाक्रमितारः""भाष्वम् । 

आस्त लि० चअ+अस+-विक्तेपे क्तं । सम्यकन्षिप्र | 
आस्तर ए° आ+सतु -कमेखि चप् । ! इलि टस्यकाम्बले (भाल) 

द्रति ख्याते | २विस्तरणोये कटादौ “वासो वल्कलमास्तरः 

फिसलयः शा०श० 1 भावे अप् | शङुविस्तारे 

आस्तरण न° अस्तोखते क््मेणि ल्यट्। !असती्ैमासे 

कटादटौ ""दिास्तरणरुंको ख“ विस्तो ख" गम नोत्तमे ' |“ 

स्तरणमास्तो भाग पर २५० अर | रचास्तरण 

प्च्याम् स्त्री ङोप् | मावे ल्यट्] रेविस्तारो ।“गिजेशन 

घुननवी रत्य लेपनास्तरणोपस्तरणेः” आश्व ०ग्ट०। आस्तरये 

दीयते काः वा ब्यु्टाण्ण् | ४आस्तरणे दौयमाने 

५तत्न काय्येःच नि 

ट्भा- 

२२४ 



श्वास्तो 

अःस्तरणिक त्रि अास्रण' प्रयोजनसख ठक् । आस्तर ण- 

साधने उस्ताटौ ।“अधास्तरणिकं सपे टताक्त' समवेशयन्' ' 

रामा० | तख दम् द्गत्वात् ङ । आच्ररणोय आस्तरण 

सम्यज्धिनि लि°। 

आस्तायन वि असतरोत्वव्ययम् असि+विद्यमानख सन्नि - 

देशादि पा ०फक् | विव्यमामसच्विलष्देथादौ । [च 

आस्तार ए ''आस्तोयते आ+-स्ल-चञ् । \विख्ाय्य विस्तारे 

आस्तारपङक्ति स्तो कष्ी°। वैदिके न्दोभेदेसा च सवनाद् ° 
काल्याण्दर्चिता यया^“पञ्चमं पङ्क; पञ्चप्रदा | अय चत्- 

ष्दाद्या विराट् दशका । अदुज जागतो ततोटइलयौवुजौ 

तददिपरोताद्यौ चेत् प्रस्तारपङ्किरन््यौ देदास्तारप्रङ्गिरा- 

दयन्यौ चेत् संस्वारपङ्किमेभ्यमौ चेदिष्टारपङ्किः?' । 

श्रास्ताव ० आस्तुबन््यल अ+-स्तु+अाधारे घञ् । यत्ने 

सतो. रस्तवनाधारे रेभे । ““तलोद्राट.नास्तावे स्तो- 
ध्यमाणादुपोपविषेश'' ०० | “उद्गातुन् उद्ाटषस- 

षान् आगत्य आ स्तुषन्त्य्िच्रिति ऋासरावस्तसिन्ना- 

श्ताबे” भा० | "उद् ञ्चोगत्वाऽऽस्तावचात्वालशथामि- 

लान्  उद्ङ्खखोनभोऽसंग्डटः”' दराद्यायखः । 

“उद् डालि गन्त: ततः आस्तायदें चात्वालं शामित्र" च 

स्तुत्वा दिभिर्मन्तय याकरमशूपतिरेरन्” ताख्डवना० भा०। 

“वद्धविद्यास्तावे वा स्वापयेयुः” आखण सौ० | भावे 

घञ् । रसम्यक् क्वे । 

आस्तिक लि*अस्ति परलोकस्ति मतियेख ठक्। ¶षरलोका- 

च्ित्ववादिनि "'चअस्तोल्यक्घा मतो यख्मादास्तिकस्तेन 

कथ्यते" इति निरुक्रसंन्तके जरतकारहनिष्वते रम् निभेदे 

ऋअस्तिकोत्पत्तिकया खास्तोग शब्द् गच्छते । “अस्तिकख 

खनेर्मावा भगिनो वाद्धकेस्तथा जरत्कारष्ठनेः पल्लो 

भनसादेषि ते नमः" मनसाप्रणाममन्त्रः । 

आस्तिकाधेद ए° असिकाया्ध' ददाति दा-क | जनमे- 

जये राजनि शब्द्च° । 

अ्रास्तिक्य नण आस्तिक्ख भावः ष्यञ् । चखास्तिकत्वे पर- 
लोकाभ्य पगन्तत्व “माहा्रमपि चास्तिक्य' सत्यं शौचं ¦ 

दयाजवम् । वदद्भिः कथ्यते लोज्े पुराख्देःकविससमः: । | 

भाज्खा० {ख० । 'भावितेः करणैः पूरव्वंमास्तिक्या- । 

| च्छति द्थेनात्" भाग्व° ८५अ० | 

वतः प्रियधभ्बं नस्" किरा० | 
आस्तौक ए वाद्किभगिन्यां ल्रत्कारनान्न्रां जरत्का- 

रखने भुनिभेदे तदत्पत्तिकथा यथा । 

“ख स्तिक्यश्यडभ- 

{ ८€ 2 3 श्रास्तौ 

“तव तां भैच्तकत्कन्यां प्रादात्तं मदह्ाकने । नागेन्द्रो 
वाद्धकित्रंहच्न स तां प्रत्यग्टह्त | ऋअखनामेति शै भता 
भरे चाविचारिते । भमोक्तभावे स्वितच्चापि इन्द्मूतः 
परिह) ततो नामस कन्यायाः पप्रच्छष्युनन्द्न ! । 
बाष्ठकिं भरणं चाद्या न य्या मिच्य् वाच च] भार 

ऋ ४६० | “सौतिरूवाच | वादकिस्लत्रवीहाकं 
जरत्कारुष्डधिं तदा ¦ सनाश््ी तव कन्येयं शवसा 
मे तपसाऽन्विता | भरिष्यामि चते भां प्रतीच्छेमां ` 
्िजोत्तम । रच्चणञ्च करिष्येऽखाः सवे क्था तपोधन । ॥ 
त्वद्य रच्छते चषा मया निवरोत्तम , | ऋषिरूवाच । 
न भरिष्य ऽहमेतां ब एष वं समयः छतः | अप्रियञ्चन 
कत्तव्य' ठते चैनां त्यजाम्यहम् । सौ तिरवाच । मरतिखते 
त नागेन भरिष्ये भगिनोभिति । जरत्कारस्रद्ा वेश भज- 
गद जगाम इह इन्य॒पक्रम्य । ` उन्छङ्ग ऽखाः शिरः छत्वाः , 
सुषाप परिखिन्नवत् । तञ्िद्दुप्नं विप्रेन्द्रे सविताऽख- 
भियाह्गिरिम् | अङ्कः परिक्तये बह्धंस्ततः साऽचिन्तय- 
त्तदा । वाद्केभेगिनो भोता धभ्नलोपान्धनखिनो । 
ज्रि मे चलतं भूयाह्भनुरुापन नवा । इःखभीलो 
हि ध्माता कथ नाद्धापराधूयास् । कोपो वा ध्म 

शोल धम्पोलोपोऽयवा एनः। धम्मं लोपो गरीयान 
स्यादिव्यलाकरोन्धतिम् । उल्यापविष्ये यद्येन भ्रुवं कोपं 
करिष्यति । धम्मलोपो भवेदस्य शन्ध्याऽतिक्रमये भ्- 
वम् । दूति निचचिल्य मनखा जरत्कारम जङ्गमा । तच्छभिं 
दोप्रतपसं थयानसनलोपमम् । उवाचेदं वचः ्षच्छ' 

ततो मधुरभाषिशो । उत्ति तव' महाभाग ! खग्येपऽस्त- 

छपगच्छति । रुन्याखपाद्य् भगवन्नपः स्सदा यतव्रत ! । ` 

प्राइष दताग्निहहोलोऽय खहा रम्यदार्खः । सन्ध्या 

प्रवत्तेते चेयं पश्चिमायां दिशि प्रभो! । खसक्तः स भगवान् 

जरत्कारु हातपाः । भायां प्रस् रमाणौषढ इट् वच- 

नमनबोत् । अवमानः प्रयुक्तोऽयं त्वया अम भजङ्गमे ! । 
सलोपे ते न वतृखाभि गमिष्यामि यथागतम् । शक्तिरङ्खि 

न वाभेारू) मयि प्रे विभावसोः | अस्तं गन्तु' वथाकाल 

भितिमे द्द् वर्तेते । न बाऽष्यवमवस्े वासो रोचेत 

कखचित् । किं एनद्गमथौोलख मम वा मदिधस्य वा । 

रएवसक्ता जरत्कारुभतां हदय कम्मनम् । अनवीद्धगिनो 
तन् वासुकेः सन्निवेशने । नावमानात्कुतवतो तवाद 

विप्रनोधनम् । धन्छलोपोन ते विप्र, खादिव्ये तन्मया 

दतम् । उवाच भाया मिदक्तो जरत्कारु हातः पा । 



न ज कक 1) ~ न क ८ 

श्रास्तो 

ऋषिः कोपतमाविद्क्यक्तकामो भ॒जङ्गमाम् | नमे वागं- 

न्तं प्राह गमिष्येऽहं भूजङ्मे ! । समयो दय ष मे पूयं 

त्वया सह मिय: छतः । इखमखपरषितो भद्रे ! ज् यास्तं 

भ्वातरं शमे) । इतो मयिगतेभोरू) गतः सभगवानिति। 

त्व" चापि मवि निषृक्रान्तेन भोकं करुमहेसि । इ्क्ता 

साऽनवद्याङ्गो प्रदयुषाच. सनि तदा । जरत्कार' जर- 

त्कारूखिन्ताथोकप्ररायणा । ८ वाष्पगह्रदेया वाचा सखेन 

परिशुष्यता । लताञ्जलिव्व रारोडहा प्रयद्धनयना ततः। 

धेयमालम्बा वाभोङ्ङद्येन प्रनेता । न मामर्हसि 

धमेन्नां परिलक्तमनागसखम् । धे स्थितां स्थितो धमे 

सदा प्रियहिते रताम् | प्रदाने कारणं यद् मम ठ्भ्य 

दिजोस्षम ! | तदलब्धवतीं मन्द् किं मां वक्ता” व।दुकिः | 

माढगापाभिमूतानां न्ञातोनां मम सत्तम ! । अपत्यमो- 

शितं तवन्तस्तञ्च तावन्न दश्यते । त्वत्तोद्धपत्यलाभेन न्नञा- 

तीनां मे शिवं भवेत् । सप्रयोगो भचेन्नायं मम मोष- 

` स्वया हिज ! । ज्ञातोनां हितमिच्छन्ती भगवस्ां प्रसादये । 

इममव्यक्तद्पं मे गमसाधाय सत्तम! | कयं लक्खा महात्मा 

खन् गन्तुमिच्छखनागसम् } एवमु तस्तु स निर्माया" 

वचनभव्रपीत् | यदुक्तमलद्धपञ्च जरत्कारुः तपोधनः । 

अस्ययं सुभगे ¦ गभ॑स्तव दँश्चानरोपमः £ ऋषिः परमध- 

ऋता वेदवेदाङ्गपारगः | एवसक्वा स धमांत्मा जरत्का- 

सर्महाद्टपिः । उाय तपसे भूयो जगाम इतनिश्चयः'' । 

“ततः प्रवे गभर महातेजा महाप्रभः । यथा सोमो 

ददिजनच्रेष्ट ! शुक्ताप्चोदि तो दिवि । अथ काले तुसा ब्रह्न ! 

प्रजनने भृजगखता | कुमारं देवगर्भाभं पिदमाढभयाप- 

चम् । वधरेसत् ततैव नागराजनितरेयने । बेदांचाधि- 

जगे साङ्गान् मागेवाद्धयवनाननेः । चीरं व्रतो बाल एव 

बुविसत्त्वयुखाजितः । नाम चाख्ाभवत् ख्यात लोकेषु 

श्लोक द्यत । अनतीत्य क्त गतो यद्ात्पिता गभस्थभेव 

तम् । वनं तस्मादिदं तख नामास्तोकेति विखत्” । 

भःज्खा० ४७अ० “यो जरत्तारुणा जातो जरत्कारौ 

मह्ायथाः । अस्तोक: सपेसते वः पद्गान् योऽभ्यरक्तत । 

तं अरन्त महाभागा ! न मां हिसिठमहथ । सर्पापसर्प 

भटर ते गच्छ सप, महाविष ! | जनमेजयख यन्नान्ते 

व्यालीकउचनं खर । आस्तीकस्य वचः च्रत्वायः सर्पौ न 

निवर्चते । शतधा भिद्यते मूध धिं्टचफलं यया तत्रव | 

“'आस्तोकयय कवेः साधोः खथूषापरमास्ि नः"? भा० 

खा ०१५अन०यआआस्तोकमधिरय टदोयन्वः अण॒ । र्यासलो- 
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 आस्तेय सी अस्तोत्यव्ययंतलरविद्यभाने भवः 

्रादखा 

कचरिताख्या पके भारतान्तगेते खवान्तरपर्ववमेटे | “पौष्य 
पौलोममास्तीक्षादिव शावतारणम्” भा० आखा०।चअ०। 

"'खायुश्नानिदमाख्यानमास्तोक' कथयामि ते” भाज्चा० 

१५अ०। आस्तीके भोजयेद्राजन् ! दद्याद्धौव गुडौदनम्” 

भाग्खर्गा०्पर०्दअ० । { जरत्कारुषनिपत्याम् । 

आस्तोकजननौ स्त्रो &ैत* । मनसादेव्यां वाद्किभगिन्यां 
आरस्तोस्छं ति° अआ+स्त-क्त। बिसलोख' कतप्रषारथे “रा 

स्तोख तल्पर चितावसथः चेन" माधः । “चखा स्नोखा{ज- 

नरल्ास' रधुः । 

आस्तृत ति° +स् क्त । विसतीख 

“हतिङुक्षौ- 

त्यादि °” पा” ढक् ! विद्यमानपदाघ भने । 

आस्र ति” अच्वसं दम् अण् । स्तरसम्बन्धिनि ।“'त्व' व्यमिन्दर- 
ल्मास्वुक्नाय बेन्यम्' ऋ ° १ ०,१७१.९ । “ास्न्- 
प्राय अस्तखखखन्विख्खतल्यमूलाय ' भा ° | 

आस्था स्तौ आ+स्या-अङ् | ¶चअालम्बने, २्कपेशायां, 

रेखायां, ४स्थितौ, ५यत्ने “ईआआादरे च “अनास्थया 

सनकरप्रसारिखोमु' नेष । 

(अनास्वा बाह्यवस्तुषु” इति च कमा ° । ““मर्येषवा- 

स्वापराङ्हखः" ““पिर्ड व्वनास्या ख्, भोतिकेष्” रघुः। 

“कास्थाभकेऽखिन् तव राम! रामे भट्टिः ] आधारे 

डः । ऽखभायाम् अास्याने । 

आस्थान न ° अस्योयतेऽल्र खा~+स्या अाधारे चय् ट् । !खभा- 

यामु “'तदोयमास्याननिकेतनाजिरम्'' किरा० “राजा- 

“स्तो पुमा नित्यनास्वंषा'” 
4. न 

नमास्यानमण्डपगतस्” काद्० । रविश्रामस्थाने। 

च्छास्थानोत्यपि सभावाम् । टित्वात् डप् । अस्या 

नोधरत्तः सभाधकस्चंः भावे †- च सभाधत्तः । भ बे ल्युट् । रअास्वाय 

४खङायाञ्च न° 

। आस्थापन न° खा+स्या-खिच्-घुक् ल्यट् ।१ सम्यकस्थापने । 

करये ल्ट । २ छ्तोक्तं ब्रणोपक्रमणोयवस्तिभेदे च । 

“द्विविधोवस्िः नैख्हिकः स्त हिक | आस्थापनं 

निह दृत्यनर्यान्तरम् । “सद्)षनिहरणात् शरोररोग 

हरणणाहा नहः वयःस्यापनादायुः स्था पनादास्थापनसम्?” 

आस्थापित लि° अा+स्थ 1+-खिच्-एुक् क्त । सम्यक् स्थते 
आाचितादिपाठात् अदखान्तोद्ात्ततान । 

आस्थायिका सती अा+स्वा-धालथैनिहेथे खल् श्छीत्वात् 

टापि अत इन्वम् । $ास्थाने आस्थितौ | ̂जनकोद् वैदेह 

च्रासाश्चुके खा०उ०भाष्ये““असाद्धक्रे चास्यायिकां दस- 



श्रास्फु 

वानितिल्युक्तम् कत्तरि वल् । ास्थावकः २कास्थान- 

कत्तेरि लि०। स्यां टाप् अत इत्वम् | 

आसित बि° अ-+स्वा-क्र | शऋधस्थाने रप्राप्ने र्ाख्दे 

“एकं खन्द्नसखाख्ितौ' रघुः । रेआच्रिते च | 

आख्िति आ+स्वा -क्तिन् ।\ताख्ायां २ तात्प वत्तने च । 

आखय विर अ+स्था-कम्प्खि यत् । अवलम्बे | ““नह्येषा 

ब्व रास्येया'” रामा ०।“यन्नान्तरमास्थ यम्” काशिका | 

आसख्रात नि" आ~+स्ञा-कत्तरि क्त । रतस्ताने कतावगाहने 

आख्ान लि° अआ+क्ञा-भावेच्खय् । प्रचालनेन शुद्धौ । 
“चासा तां नि दश्मसि'?खथय ०१8,२,६५। [अखभवे । 

आस्रेय लि° आशो भवः ठक् आसन्नारेथः अतोलोपः। 

आस्पदट् न ° आ-+पद्-ष सुट् च | 1प्रति्ावाम्,रपदे, श्स्याने, 

^ध्यानास्छदं भूतपतेमिगेथ'' स्तनहयेऽखिन् इरि दन्दना- 

सू दे“सरागमस्छा रथनाथुणास्यदम्"” इति च कुमा० । 

“तदास्छ दं श्रीबुं वराजख न्नितम्” । रषु" व्योन््ीव श््.कु- 

टोच्छलेन वदने केद्चकारास्पद्म्""भाषः ४ठय ,५ प्रभुत्वे च 

ईखवलम्बने विष्ये च | ““निधनता सरव्वापदामास्य- 

दम्" किरा० । "तस्मात् केषलप्रशतासखदा ठव 

योगितेति' माषख ५,२१ब्या०मङ्ञि°। ८श्मवस्थाने उप. 

ग्टद्यास्छदद्धव' मलः । € लम्नावधिद यमस्वाने । 

^"कर्् स्यानच्च दशमं भेद्धरणमास्स दं ख ञ्च” ज्योतिषम् । 
आस्यन्दन न° अ+खन्द्-ल्य,र्। १वत्कम्मने ईैषड्धलने 

आस्पाच्र न° अखद्धपं पालन ए०। अखद्पे पात्रे “अस् 

षार ज् इूदेधानाभितिः' घत ° ना ० १,४,२,१२।.काखद्हपं 

पालखरास्पालम्”” भा° । 

आस्फाल उ अ+सफल- चले खिच्-अच् सफुल+घज् 

खफालादेथः वा । १ चालने २इस्तिकखं चालने हारा 

आस्फालन न° अआ+रूल- चाले-णिच्-च्युट् | $ताडने 

२्चाल्ने च ।““रेरावतास्फालनककं येन "कुमा ° सरदिपःस्फा 

खनककथाङ्ग.लौ ' ““रेरावतास्फाखनविद्धथ' जावा 

जलासूफालनतत्पराणाम् रघुः | अनवरतधतच्छास्म्रा- 

लनेति'' शकु° । ^रलालतास्फालनलब्धगन्ः माषः । 
्खाटोपे 9प्रागलभ्ये च | 

आस्फालित ति ° अआा+सफन+णिच् क्त | {चाक्षिते र्खावडते 
रताड्ति च।''अज सखमासूफा लि तवद्नकी पुः" माघे पाठान्तरम् 

आस्फुजित. ए° अस्प लति अ+सफुल-बाण्खु तं जयति जि- 

किप् । शुक्राचायं। “कभृुभूयस्तः सित आसम् 
जि्खःच्यो०त° 

{ ८४) श्रास्य 

आस्फोट इ° अआ+स्फट-णिच्-कत्तं र॒ अच् । पयर 

अन्द्रत्रा ० रनवमल्ञिकायां स्त । ३ नादेव ङ शब्दे (ता- 

ल् टोका ) ३संवषणजातशन्द्माते ""लाज्ञ लासफोट- 

शब्द्ाद्च चालितः स महागिरिः भाण्वर श्ये | 

आस्फोटक च चआ-+स्छुट-खिच्-ख्ल् । ८ खखरोट ) 
प्रसिद्धे यव्वं तपोलभेदे रबाशन्द्कारके लि” । 

आस्फोटन न° आ+स्फट-खिच-भावे ल्युट् । शपरकाशने 
रबाह्भादेः शनब्द्करण्ये *'आस्फोटननिनाद्ंच बालानां 

खेलतां तथा" रामा० | रचपादिना धान्यारेसतुषादि 

निरमने ( आाचडान ) व्यापारे च+ कुद्धनास्फोट- 

नाष्रानवेपयव्ययनेः'" सुख° । 

आस्फोटनौ सो आरूफोचखते विदार्धतेऽगया अ+स्फट-खिच- 

करणे ल्यट् स्त्रीत्वात् ङोप् | ( तरपिन ) वेषना्ते । 

आस्फोटित न° च~+सफ्ट-खिच्-भाते क्त | वाङ्भादेः शब्दे 

श्प्रकाशने च | क््मणिक्त । विदिते निर । 

आस्फोत इु° अ+स्फ् ट-अच् एषो ° टख तत्वम् । श्यकंडत्ते 
२कोविद्ारच्चे, ३पलाशडत्ते च “ास्फोतज्ातिकरवीर- 

पतः" सखु । स्वायै कन् । चऋस्फोतकोऽकेढके | 

आस्फोता स्तो आ+सफ्ट-अच् एषो । शपराजितायां, 

खाच दिषिधा शतदु्मो नौलघुष्पी च तयोगुखपव्थायौ 

भावप्र० ““खस्फोता गिरिको च विष्ण क्रान्नाऽपरा- 

जिता । अपराजिते कटुके शोते कर्ठस् हृष्टे । 

कष्टम ददमलिदोषामशोचज्चरविषापद्े । ̀ कषाये कटुपाके च 

खतिक्तं टतिबृद्धिरे ¦ रसारिवायास् ( हापरमालो ) 

खतोभेदे च 

आस्माक लि° अस्माकभिदम् अखट्+इदमर्येऽ् असा 

कादेणः। अख्छत्सम्बन्िनि । स्तियां ङेष् । “रामादि- 

तादात्म्ाङ्णोकारे चाञ्माकों शिद्धान्तश्यामधिशय्य' 
खा० द्०। [ सम्बन्धिनि । 

आस्माकोन वि°यञ्माकमिदम् खज् ऋष्याकादेथः । अद्यत्- 

आस्य न° खखते पासोऽबर+अस-खाधारे गत् । १ न्ते 

“तदाखदास्धेऽपि गतोऽधिका्चिताम्"” भेष० । “^तं हि 

स्वयंभूः खादाखात्" यद्याद्धेन खद्ा्नन्ति " ““पाण्वाखोह्ि 

दिजः खतः “निल्सःखं शुचि स्त्रीम्" इति च मनुः । 
र्तन््ध्ये च । शसादौ तद्धितयाजादौ चख स्थाने 

बा आसन्नाटेशः । तद्ादेशपक्े च्यास्ये भवः आसन्यः 

यथा च ऋदखधंव अआासुच्नादेशस्यानिता तथासनशब्दे ८८३ 
धष्ठे उक्ता । आख भवः यति वा "नासब्रादेः यलोपः । 



शचुलभवे लि° । “ठल्याखप्रयलम्" पा ° खास भवमा 

ताल्वादिस्यानम्" सिर्को० । 
 आआस्यन्दन अ^+खन्द्-भावे च्य्,ट् । ईषत्तरणे । 
 आस्य्य लि अख धवति -षे-ख-म् म्-उपभ्सं° । 

सर्व । सुखाश्टताखाट्के मुख्ुम्बके | 

आस्यपत्र न° आखाखमेष पल्रमख । शपद्म शब्दचन्द्रिका | 
आस्यलाङ्गल ए” खं लाद्गलमिष भूमिविदारकं यख । 

{ (दाङ) । 

` आस्यलोमन् न° चआखभवं लोम । एरुषखखजाते लोज्नि 

आस्यहात्यं लि असिनाऽह्धयाऽहननम् ततः अस्ये 

विखक्तादि° अण । अतुशतिका० दिपद्उद्धिः। खड्गेन 

इननस्न्ये । 
आस्या खलो आस-मावे क्यप् । १ स्थितो, गतिराह्हिे । 

“शाखा वख करी .स्थै ल्यसौकुमाय्यं करी शुभा” खुश ° । 

आस्यासव उ° अआखखथासव द्व | (लाल) इति ख्याता- 

याम् लालायाम् । 

आख न° अखमेव खार्येऽण् । रुधिरे । ततः खादि०श्रस्त्ये 

दनि । आस्नो रुधिरयुक्त लि ° स्त्रियां ङोप् । 

आस्रप ए. आच रुधिरं पिवति पा-क उपन्सर । 

, राच्चसे वदेवताके मूलने च | 

श्रा ए०याख्वति मनोऽनेन करणे चप् ।१के पे । .कत्तेरि अच् 

२्अहेन्मतसिङ्ध पदट्ाधमेदे । अह्तछरन्ट् ३८१४ विदतिः । 

 आखाव ए आति  रधिरमखणत् अ+स््.-अपादाने 

ची घञ । {चते जातरएष तवा्ावस्वन्तु मोहान्न बुध्यसे" 

भा०उ०५७अ०। भावे घञ् । रसम्यक्ततरणे कतरि ख | 

ाख्वति ऋआ+सत्,-ण। 

करे | 

सम्यकत्तरणयुक्तं॒त्ि° । 
खसखलालायाम्” “च्य तेराक्ञाववत् विद्यात् निगिरन्नेव 

तत् शुचिः"“आन्तन्गोत०आआच्ावोलादा” रषु" | 

` आसख(विन् लि अ+ -णिनि ।. मदादिचरण्थोखे “महा 

गजङ्भा्धावो प्रभद्धन् विविधान् दर्,मान्भाग्वन्प०१३६ 

च्ाखावयुक्तो च “द्टोणिनाचखावो दौवक्षालालुबन्धौ चेति 

क ८ न 
इष्टवरणलिङ्गानि'' सु °। 

आखनित आ।+खन-क्तं पत्ते दद् । ब्त । 

आख(द् ए अ+खद्-कष्मि घञ् । ्मधुरादिरसे रङ्गा 

रादिरक्े च । भावे घञ् । रेरसादभते | “मध्वापातोवि- 

घाखाद्ः, मनुः “न जायते तदाखादो विना रल्याद्विा- 

सनाम् | ““तदाखादे विभावादेः परिच्छदो न विद्यते 

सा०द्०“चताङ्क रालादकषायकय्टः” कमा ०। चाखादव 

+ 3. 
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भाष्ये दिरसादभवद्ेतव्यपारभेद्ः स च लोके चब्बश्था + - 
शटङ्गारादिरसाखादे अन्यविधणएव व्यापारः यथाह सा०द्० 
“न जायते तदाखखादोविना रलयादिरासनाम् | वासना 
चेदानोन्नो प्राक्गनो चं रसाखाददेतः तन यदि चाद्या 
नखात् च्रोवियजरन््नोमांसकाटोनामपिसा खात् यदि 
दितोया न खात् रागिखांमपि केषाच्चिद्रसोद्धोधोन 

दश्यने तच्न खात् उक्तञ्च धर्म दत्तेन “सवासनानों सभ्यानां 

रखास्ाद्नं भवेत् । निर्व्वानास्तु॑रङ्गान्तःका्कुद्या- 

श््मसच्निभाः"'इति | नतु कथं रामादिरलयादयुद्धोधकारणैः 

सोतादिभिः स{साजिकरत्याद् दोधय च्यते । व्यापा- 

रोऽल्ि विभावादेनान्ना साभरारणोतिः | - वक्ममाेन 

यस्यासन् पाथोधि्चवनादयः । सभ्यानां तदभद्न स्वमान 

प्रतिपद्यते । न॒ कथं मदष्यमालख ' सखद्रलद्कनादाव्- 

त्वाहोद्योधद्त् च्यते । उना दिसलद्धोधः साधारण्टा- 

भिमानतः । न्टशामपि समुद्रादिलङ्कुनादौ न इष्यति । 

रत्यादयोऽपि साधारश्लोन प्रतयन्ते द्या । साधारण्येन 

श्यादिरपि तदत् प्रतोयते । रत्यादेरपि द्ात्मगतत्वेन 

प्रसोतौ सभ्यानां पोड्ातद्कादिभवेत् परगतत्वेन त्वरख- 

त्वाषातः | भिभावादयोऽपि प्रथमतः साधारण्येन प्रतीयन्ते 

धत्याह | पर्न पर॑रखेति मभेति न ममेति च । तदा- 

स्वादे विभावादेः परिच्छोदोन विद्यते| नतु तथापि 

कंथभेवमलौ किकेत्वभेतेषां विभावादीनां भिव च्यते । विभा- 

वबनादिव्यापारमलोौक्निकमुपेयुषाम् । अलौ किकल्वमेतेषां 

भूषं न त॒ दूषणम् । आदिशब्दा दतुभावनसच्चारणे । 

तल विभावनं रत्यारेगियेषेणं आखादाद्भुरणवोग्यता- 

नयनम् । अतुभावनभवभूतख्य रत्यादेः समनन्तरमेव रसां 

दिपतया भावनम् | शच्चारशं तथाभूतसयैतस् सम्यक्- 

चारणम् | विभावादीनां यथासंख्य कारणकाय्यं सड 

कारित्वे कथं लयाणामपि रसौोद्धोषो कारणत्मिलुच्यते 

कारणकराय्ं सद्धारिद्छपा शपि हि लोकतः | रसोद्ोधे 

विभावाद्याः कारणान्येव ते मताः । मतु तहिं कथं 
रसास्वादे तेषामेकः प्रतिभासद्लय॒ च्यते । 

प्रथमं प्रत्येकं हेतरुच्यते । ततः संबलितः सव्वेभविभावादिः 

सचेतसाम् | प्रपा नकरसन्यायाञ्खव्ं रमाणोरसो भवेत्! यथा 

प्रतीयमानः 

खण्ड रिचा नां सुमेल नादपूवव इव कञिटाखाद्ः प्र 

पानकरसे शषंजायते विभावादिस'मेखनादिद्धापि तणे्यथः"? 

“न्नाताखादो विदतजघषनां को विद्धाः ससध” येमदू० 

लट् । अआ खाद्नम्त न° उ्ग साण्द्°्वाक्ये उद्ा°! 



श्राह 

"श्रखादकं म° आ+खद-ख.ल् । आखादनकत्तं रि“दरयन् 

कोनैय रसख्याखादको भवेत्'सा०द०। 

्राखादित लि अ+खद्-खिच्-क्त । कतास्वादे भक्छिते 

पदायै “आखादिताद्रकद्ठका; ससद्रात् "माषः । 

आसाद्य तरि ° अ+खद्-खिच-यत् । १अ7खादयोग्यं पदाय 

(श्राखेन न तदाघेवं नाखाद्यञ्चव जिह्वया” भाग्चान्पर 

१०० | “आाखाद्यतोयाः प्रभवन्ति नद्यः ससद्रमासाद्य 

भवन्त्यपेयाः "हितो °| अा+खद+णिच् - ल्यप् । २भक्तयि- 

त्वे व्यर्थे अव्य ° । 

आखान्त लि अआ+सख्लन-रडभावे दोषं : । शब्दिते । 

आड खव्य°्र, अच् णि* आहादेः उवाचेत्यर्ये तिपोण्लि 

ब्.वादेशस्तु व्मानकथनवाची रत्ाद्धिन्रः तच्च क्रियापदम् 

अयन्त क्रियाप्र तिङ्पकमव्ययस् ।' अथाह वरौ विदितो 

सहेश्चरः""कुमा ०। 
आहक इ* आन्ति आ+-हन -ड संन्नायां कन् । वेद्यकोक्ते 

उ्वरभेरे ( नाखाज्वर ) " "तनुना रक्तेगोयेन युक्ता नाखा- 

इटान्तरे । गावन्लज्वरकरः से प्रणा दा इकेञ्चरः*वै ०। 

आहत लि आ+इन- क्र । १ताडिते, '"आद्वादिकद्का- 

रसमोरणाहते'' “नयनयुगनिमोल ावदेवातोऽसौ"' 

साषः| २्बश्यादतोहमित्यादौ खषायेके वाक्ये न° । 

श्टक्वायाम् ए०। “षद्खौतः नवं शुभ्व' सदशं यन्न धारि 

वम् । अहत" तद्िजानोयात् सव्व मप् पावनम्?" 

वसिषठोक्तलक्चणे वस्ते न° “ाहतेन 

परिदध्यात्” गोभि । “अच्छाट्न' ठु योदयादातं 

शाद्नकग्प्ं खि""वायु ° पु०।““परि षाप्याइते शुक्ते वाससी हेम- 

कुख्डले' न्दो ०५ एराखवस्ते न ° तद्य उपभोगेन भर्दितप्रा- 

यलवात्तथात्वम् । &ैखाघातप्राप्रे ऽमर्टिते त्रि* “पादाहतं 

यदुल्याय मृद्धानमधिरोहति'" 

अभ्यस्ते १ ०्गुखिते च लि० 

सागरोरयुताहतः”' ० सि ° । 

आतल षण ए ° अआहतमभ्यस्त' ल च्तणं यसय । गुणः परसिद्ध 
असरः प्रसिद्धगुणानां हि सबव्व्ञीतत्वन परिचित- 

वयाभ्यस्लयुशत्वात् तथात्वम् । 

श्राहति स्तो आ+इन क्तिन् । षन्दहेतसंयोगभेदे {अघाति 
शेताडने “प्रभातवाताहतिकम्पिताङंतिः?भड्ः र्अआगमने 

चल् लोके पर्ने आआहतिरागतिरित्य्धेः ४युखने “अ शा- 

तिच्छे दवयेन भक्ता" लोला ०। ५ महू ने च । 

आनन् ऋ+हन-करखे ल्खयट् । ? ताडनसाधने द्र्डादौ । 

वसनेन तां 

€ 
माघः | र्खाधूख्िते । 

"य्य जसं ख्यया दिलि- 

{ ८९ & } श्राह 

_ तत्र भवः यत् । खाहनन्यः । ऋाडइननद्र्डादिभवे “नमो 

इन्दभ्याय चाहनन्याय च'' यज् ° १६,२५। ˆअइन्यते 

वाद्यतेऽनेनाडहनन' वाद्यश्षाघन दण्डादि तत्र भवस्तखख ?? 

बेददो० ¦ भावेल्यट् | र्खाहतिशन्दाथ । 

आहनस् वि अआ+हन-असन् । \अाइननीये रनिष्पौद्ये 

सौमादौ । “तदाहना अभवत् पिष्य.घो'' ०२१९२ | 

१ । आहना: आडहननोयः सोमादिः "भा ° अाहनसे साध् 

यत् । “आहनख' तत्खाधने लि °। “आनाहं रेतः 

सिच्यते" रेत °ब्रा०। 

प्राहर लि° आहरति आ+-खच । सद्चयकारके “वना- 

न्तरादुपाषततैः समित्कुशफलाहरेः” रधुः । टचित् 

कन््ीपदणव खाभू्तेति भेदः । 

आहरकरटा स्त्री आहर करट ! इय च्यते यद्धां क्रियायां 

मयूर° । करटं प्रति ऋाहरणार्थायां निदेशक्रियायाम् 

आहरचेटा स्तो अदर चेट ! इत्युच्यते वां ̀  क्रियायाम् 
सय्° 1 चेदं प्रति आहरणारनिरेशक्रिवायाम् । 

आहरण न° ऋा+हृ-भावे च्युट् । स्थानात् स्यानान्तर- 

प्राप्ेशखानयने ।““श्टदाहरणसं घटौ प्रतिष्ठा हानमेव चः । 

देवीए० “करणं योद् शविधं तदाषहरखधारणमप्रका करम्”, 

खां०का० “समिदाहरणाय प्रस्विता वयम्" ° रच्ायो- 

लने अलुष्टाने च “अञ्मेधख कौरव्य ! चकाराहरणे 

सतिम "भा अाश्०ञअखर। कमणि ल्यट् | रेखाद्ि- 

यमाये पदां 8 विवाहादौ उपढौकनद्रव्ये “सतत्वातद्षा- 

इरण्योरतश्रीः"" रघुः) { यनीये ३ऊपटौकनोये च । 

आहरणोय लि°खा+-ह-अनोयर । शअायोजनोये रान 

आहरनिवपा स्तो आदर निषप स्ुच्यते यखां क्रियायाम् 

मय्° । चआाहरणनिषापाथं निदेशक्रियायाम् । 

आहरनिष्किरा स्त्रो अहर निष्किर द्यच्यते यया क्रिया- 

याम् मय् ०। आहरणनिष्किरणनियोगक्रियायाम् । र~ 

मारविताना आद्धरवसना श्याहरसेना इव्ादयोऽपि 

सय ° पटिताः तत्तत्कम््ाय नियोग क्रियाया | 

आडहत्तः लि ° आ+ लच् स्तियां डोप '१ अञ्ज के ।“काइनत्ता 

शोधयेत् भृक्तिमागमञ्चापि संसदि” टह° २अयोजके 

“व्ाहत्ता तख सत्र त्वच्नान्योऽस्ति नराधिपः""भाण्या° 

५ अ ० रेच्यानेतारि “द्त्तं सर्वरल्ानां स्वेषां न सुखा- 

वहः१'भा ०व ०१४ °| ४ अनुष्ठातरि “आदत्त कद्रनाम्"? 

काट्° शोलायेः ठटखि त॒ कम््ंखि न षो |आत्रनो- 

बधमादसां कासौ विद्गतस्कर ›› विक्रमो °। 
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श्राहव न० च्रादूयन्ते ऽरयोऽल आ+ अप् संप्रसारणे 

शुः । १ युद्ध । “णवं विघेनावदचेटितेनः"रघुः ““प्रावि- 

शन्राडषपरन्ना अहावखपलि छवः?” भट्टिः “न च च्रेयोऽनुप- 

श्यामि इत्वा खजनमाष्वे? गोता | “उद्यतेरा्वे शस्तः 
€ 3१ € € 

त्तत्र धम्म्महतस च `'डिभ्वाद्वद्तानान्च विद्युता पाधिवेन 

च्ः'द्ति च मतुः । अ्ाहयतेऽन अ+छ-आधारे अप् । 

९यत्ते“तत्र नाभवदसौ महाहवे "माघः "आ हबोयागः' मल्ि ° 

श्राहवन न° ऋहवतेऽखिन ऋअधारेल्द्.ट ।१यन्न द्र््माह- 

वनमसजन्दनाम्' माघः । मावेच्खट् | रससन्ताङ्खवने च 

त्वे अग्ने आहवनानि भूरि"? ऋ ०७,१,१७ । 

श्रहवनोय ए ° आद्धयते ! प्रणोयते प्रशिष्यते वा विरत जा+ 

-कम्प्रणि चाधारे बा०अनोयर् आद्धवनमदह{त वा| 

$्ग्निमेदे । तदद्खर प्रकारः आश ° खौ ° उनक्तः। “उत्से. 

ऽपरा गारपत्य' प्रज्वाल्य दक्तिणाग्निमानोय विट् कला 

इित्तवतो वा बैकयोनय द्येक धरियमाखंवा प्रज्वाल्या- 

$रयोमन्त' वा मथित्वा गाहपत्यादाहवनोयङ्खरत्”2 ख ० 

दिक्ाशेषचदधेवामे गादपव्यं प्रादषङषय दच्िणाग्नि' प्र- 

श्चा ल्य च वैग्यग्ट्ात् दरव्यवतोवान्यख र्ट्ात् गाडेपत्यादा 

“ च्छानयेत् । तथा च अग्निमन्यनादिनाऽन्यतमप्रकारेण द्च्वि- 

खाग्नि' साधयित्वा गाहपत्यात् उव लन्तमग्निमाहवनोयार्थ 

श्रेत् पात्रान्तरेण धक् कुर्यादिति तदथः । तत्र सन््रा- 

दिक्षविनियोग उन्तरलादावक्रः । “च्ाहवनोये 

वैश्धानरं दाद शकपालमधिखयति” तेत्ति °। “यख गाडइ- 

पत्थाहवनोयो भिथः सुद्टञ्याताम्) रेत°ना०| पताव 

गाद्प्यो ऽग्नि्मा ताग्निद् जिणः सूटतः । युर्राहवनोयस्तु 

साग्नित्रेता गरीयसो""मदुः | कमणि अनीयर् |रसस्यग. 

ष्ोतव्ये हविरादौ त्रि०। 

श्राहार इ०. आ+ङृ-षञ् । †आराहरणे । उपसर्गयोमात् 

भोजने “निराहारौ यताहारो तन्मनस्कौ समाहितौ" 

देगोमा० ्ाहारविधिच छश्ुते उक्रः यथा "अथाडह्ा- 

रविं वल्घ ¦ विस्तरेष्णाखिलं श्ट | चआाप्रान्वित- 

मसंकोाणं' शुचि. कारे" सह्टानठम् । तलप गणसब्पन्न- 

न्नं भच छसंतस् । शुचो देये ससंप्रं रुखपस्थापये- | 

द्विषक् | विषन्नौरगदैः ष्य प्रोषितं व्यजनोदकेः । 

सिद्धमन्त्र हतपिषं सि्धमन्चं निनेदयेत् । वन्तप्राम्यतःपर 

कत्ख्ञमाइारस्योपकल्यनम् । तं काष्ण रवसे देयं भेवा 

देया ठ रालते। फलानि रर्वभचरांच प्रदद्यां देष 

श्व | परिशुषङप्रदिग्धानि सौव्ेषु प्रकल्पयेत् । प्रद्रवाखि 

आहा 

रां चैव राजतेषपहारेत् । कटुराणि खडा व सर्व्वान् 

शेरेष दापयेत् । ददात्ता्रमये पात्रे सुचोत सुभ्टतं 

पयः | पानीयं पानकं दयं श्ष्सयेषु प्रदापयेत् | 

काचस्फटिकपातरेषु भोतजेषु शुभेष च । दद्याद दय पात्रे ष 
रावखार्डकशकराः । पुरस्ताद्विमले पात्रे सविस्तर 
मनोरमे । दः खपौदनं ददात् प्रजां ससख्छतान्। 

फलानि सव्वभक्तांञ्च परिशुष्काणि याजिच | तानि 

दत्तिखपाश्चं त भञ्जानख्यो पकल्पयेत् | प्रद्रबाखि रसांश्चव 

पानोयं पानकं पयः । खडान् यृषांञ्च पेयां सव्ये पारे 

प्रदापयेत् } सर्व्वान् गुडविकारांञ्च रावखा ण्डक शराः | 

पुरस्तात् स्थाप्रयेत्रान्नो इयोरपि च मध्यतः | णवं 

विन्नाव मतिमान् भोजनस्ोपकत्नाम् । भोक्तारं विजने 
रम्ये निःसम्बाते शुमे शुचौ । सुगन्विषठ्यरविते समे 
देणेऽथ भोजयेत् । विशििभिष्टलंस्कारः पथ्यैरिषटरणा- 

दिभिः । मनोन्नं एुचि नाव्य ष्णं प्रत्ययमशनं हितस् । 
पूल्ं ' सधरमन्नोया ध्यं ऽन्लवणौ रलौ । प्ाच्छोषान् 
रसान् वैद्यो भोजनेष्ववचारयेत् । आदौ फलानि भुञीत 
दाडिमादीनि बद्धिमान। ततः पेयांस्ततो मोज्चान् भच्ां 

सिलनांस्ततः परम् । षनम्मज्बं समस्नीयात् केचिद्ाड- 

वि प्यम् । आद्ावन्तेच सध्ये च भोजनस्य ठ शस्यते । 

निरत्ययं दोषहरं फलेषुसरकं णाम् । णा लविस- 

आाल्ककन्दे्पभ्टतोनि च । पूरैः योज्यानि भिषजा नतु 

भक्ते कथञ्चन । चखलद्खौ: सभासीनः समदेषोऽच्नतत्मरः । 

काले साम लघु स्िग्धं चषिप्रष्ण'द्रथोत्तरम्। बभुच्ितो- 

ऽचचमद्रीयन्दरालावदिदितागमः। काले भक्त ॒प्रोणयति 

सात्म्॒मन्नः न बाधते । लषु शोध" ्रजेत्माकं स्लिगूधोटय 
बलवङ्द्स्। चिप्र भुक्तं समं पाक वात्यदोषं द्रवोत्तरम्। 
इखख' जोखं ति भात्रावद्गाठखाम्यः करोति च | अतीव 

यतयामासतु चपा वेषु ख्टताः । तेषु तवत्यनोकादयं 
भुञ्जीत णएरातरेव त । येषु चापि भवेयु दिवसा ग्टश- 

मायताः | तेषु तत्काल विहितमपरा इ प्रथते । रजन्यो 
दिवसाद्ौव' येषु चापि शमाः इताः ! त्वा सममद्ो- 

रात्र" तेषु भेद्जीत भोजनम् । नाप्राप्नातोतकालं षा 
होनाधिकमयापि वा | अप्राप्रकाले भुञ्जानः शरीरे ब~ 

घौ नरः| तांस्तान् व्याधोनवा्नोति मर्यं वा नियच्छति । 

अतीतकाले भञ्चानो वादुनो हतेन | लच््रादिपच्यते 

भुक्त दितोयञ्च न काङ्कति | हौनमालमसन्तोषं करोति 

च बलक्षयम् । आलख्गौरवाटोपषादांश्च ङरखूतेऽ- 
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^विकम् | तखा संस्कतं युक्ता दोभैरेतैविवर्जितम् ॥ 

यथोक्तु खसम्पच्रखपसेवेत भोजनम् । विभज्य कालद्ःषा- 

दोन् कालयोरूभयोरपि । अचोक्तं (अपरिनम् ) इट 

खच्छः पाषाणढणलोष्टवत् । दिष्ट ॒व्यषितमखाडु 

सूति चान्न' विवजगरेत् । चिरसिड' स्िरं शोतमन्न- 

खष्णोक्तं पुनः; | अशान्तहपदग्धञ्च तथा बाद न 

लक्षयते । यद्यत् खादुतर तत्न विद्ध्यादुकषरोत्तरम् । 

पर्ालयेदद्धिराख्' भुञ्जानख म ङग्बह्ः । विशुद्ध रसने 

तख रोचतेऽच्रमपूरमैवत् । स्वादुना तख रसनं प्रथमेनापि 

तपि । न तथा खाद्रदन्यत्तस्मात् प्रचा ल्यमन्तरा । 

सौमन बलं पुरिम त्याह ड्भ्य खखम् । खाद 

स्चनयव्यत्रम स्वाद् च वरिपययम् । भुक्तौ च यतुप्राथेयते 

भूयस्तत् खाद भोजनम् । अितच्चोद्कं युका भञ्चान- 

चान्तरा पिवेत् । दन्तान्तरगतं चाच्र' शोधनेनाडरेच्छनेः । 

क्याद्नाते तद्धि मुखखानिटगखतास् । जौेऽच्ने 

वर्धते वायुर्विदग्धे पित्तमेव ठ | भुक्तमाले कफञ्चापि 

तखादुभक्ते इरेतकफम् । धमेनापोद्य दौवा कषायक- 

टुतिक्तेः । पूगककोलकरपैरलवङ्सुमनःफलेः । कटुति- 

क्तकषः्येवा सख चद्यकारकेः । ताम्ब लपलसद्तेः जग 

ज्वा विचच्तणः 1 भुक्ता राजवद्।सोत यावदन्नक्तमो गतः 

ततः पदशतं गत्वा बामपाञ्र"ःतु रुषियेत् । शन्द्द्प- 

रसस््रशांन् गन्धां मनसः प्रियान् | भुक्तवादपसे- 

नेत तेना साधु तिति । णब परस भेगन्धा्ापि 

जुय्॒विताः । चअशुच्यन्न' तथाभृक्रमतिहाद्यञ्च॒ वामयेत् । 

शयनं चासनं वापि नेच्छेदापि दवोत्तरम् । नाग्नदतपौ 

न कजवनं न यानं नापि वाहनम् | नचंकरससेवायां प्र- 

सज्येत कट् चन | शाकावराच्नभूयिमख््ञञ्च न समा चरेत्। 

एकतकशः समस्तान् वा नाग्यशोयाद्रसान् सदा । प्राग् 
भुक्तो तविविक्त ऽग्नौ दिरद्च न समाचरेत् । पूववभुक्ते 

विद्गृधेऽच्े भ्जानो हन्ति पाकम् । मात्रायुर' पर- 

रेदाद्ारं द्रव्यतचच यः । पिच्च नेव भद्धीत मात्रयावा 

बुभल्वितः । दिगुणञ्च पिबेत्तोयं सुख सम्यक् प्रजोगधं ति | 

पेयलेद्याद्यभन्नप्राणां गुरु विद्याद्यथोत्तरम् । गु्णाम- 

इसोद्ित्यं लघनां दभ्रिरिष्यते । द्रवोत्तरो द्रवञ्चापि न 

माल्नायुरूरिष्यते | द्रवादप्रमपि शण्कन्त सम्यगेवोपप- 

च्यते } विशुषकमनच्नमभ्यस्तं न पाक साध गच्छति । 

पिग्डोढतमभसं किच विद्ाङ्सृषगच्छति | सोत्द्वहे 

पित्तपक्तोवा यद्य तिष्ठति| विदाहि भ्मन्यदा तखा- 

` णच विदह्यते । शुकं विरुड' विषश्मि वद्धिवयापदमा- 
वेत् । आमं विदग्धं विषटव्धं कफपित्तानिलंस्तिभिः । 
अजोश' केचिदिच्छन्ति चते रसयेषतः | अलम्ब पाना- 

दिषमाशनाद्वा सन्धारणाव्वप्रषिपययाञ्च । कालेऽपि सात्र 

लघु चापि भक्तमन्न' न पाकं भजते नर । दैर्व्याभय- 

कऋोधपरिक्ततेन लब्धेन रुग्द न्यनिपोड्डितेन | प्रहे षयुक्तेन 
च सेव्यमानमच्न न सम्यक् परिणाममेति । माधव्यं मन्न 

गतमामसंन्त' विद्गधसंन्न गतमग्डभावम् | किच्धिदिपक' 

ग्ययतोदन्लं बिदटब्धमाबद्विरङ्खवातसम् | उद्भारणुद्धावपि 

भक्तकाङ्खा न जायते हरता च यस । रसावयेषे तु 
सप्रसेक चद॒रथमेतत् प्रबदन्यजोरम् । मूच्छाप्रलापो वमथः 

प्रसेकः सदनं श्रमः | उपरवा भवन्देते मरण चाप्यजी- 

सतः | तत्रामे लकं कायैः विदधे वनं तम् । 
विष्ये सेदनं पयं रदथेभे शयीत च | वामबेदाशु तं 
तञ्माद्ष्णोन लवसान्ब्ना । कायैः चानशनं तावद्यावन्न - 

प्ररतिं भजेत् । लघकायमतच्ेनं लङ्कनेः स्पाचरेत् । 
यावन्न ४तिस्यः खाहाषतः प्राखतस्तथा | हिता 

तोपसंयक्तमच्न' समशनं ख्टतम् । बड स्तोकमकाले वा 

विन्ेयं विषमाशनम् । अजो मृज्यते यच्च॒ तद्ध्यशन 

म॒च्यते ॥ नयमेतनच्निहन्त्याशु बदन् व्याधीन् करोति च| 

अन्नं विदगधं ह नर शोत्र शौताम्बु ना वे परिपाकमेति । 
तद्य शेत्ये न निहन्ति पित्तमाक्ञो दिभावाञ्च नयत्यधस्तात् । 

विद्यते यख त भृक्तमाले दद्धयत इतकण्टगल च्च यख । 
द्रा्चाभवां मात्तकसम्मृयकतां लदुाभयां वा स सखं लभेत । 
भवेदजोणे प्रति यख शङ्का स्जिगधख जन्नोनलिनोऽच्न- 

काचे | प्रातःस श्रो मभयामशद्धो शङ्जोत सम्पश्य तां 

हितार्थी । खलम यदा दौषषिबद्गमामं लोनं न तेजःपथ- 

माषटणोति ¦ भवत्यजोर्णेऽपि तदा बुभच्ता सा मन्द्व्चि" 

विषवन्निन्ति'" । "*पञ्चभूतात्मके देहे आहारः पाञ्च 

भौतिकः । विपकः पञ्चधा सम्यम्गणान् स्तवानभिवद्धं - 

येत् । अविदग्धः कफ, पित्तं विदग्धः, पवनं पुनः । 

सम्यग्विपक्ो निःसार अहारः परिडहयेत् । विर्मल- 

माह्ारमलः सारः प्रागोरितो रसः । सतु व्यानेन वि 

लिप्रः सर्व्वान्धादन् प्रतभयेत् । कफः पित्त मलः शेषः 

सवेदः खाच्नखरोम च । नेतरविट्त्वचु च कतेहो धाद्नां 
क्रमथोमलाः । दिषाविवुश्धे दये जासतः घख्डरोकवत् | 
अन्रमक्लिच्नधातुत्वाद जीये पि्धितं निशि । इदि षको- 
लिते राल्लौ प्रप्त विशेषतः । क्तित्नविख्धाठत्वादजो- 
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फोन द्ित द्वाः भावशप्र* भोजनकालदेशपालादि- 

भेदैदर्थनपूर्वमेतट्व्याख्या प्रसङ्गात् कता यथा । “चआह्ारं 

पचति शिखो दोषानाद्धारः परवति । दोषक्षये धाढन्प- 

चति पचति च धाठक्लपरे प्राणान् । चाहारः प्राखिनां सद्योब- 

ललद् हधारणः। रूढ यायुः शक्निवर्ौ जःसत्वशोभाविबड्नः । 

यथोक्तगुणसम्य व्रसुपलेवेत भोजनस् । विचायं देशकाला- 
दोन् कालयोरुभयोरपिं''! उभयोःकालयोः प्रातः सायं च | 

तथा च “सायंप्रात ुष्याणामथनं छतिबोधितम्"नान्रा 
भोजनं कुया दग्निदहोसमोविधिः'”। प्रातः प्रथमयामादु- 

परि ददितीययामादर्व्वाक् तथा च “याममध्ये न भोक्तव्य 

यामयुग्म' न लङ्कयेत् । याममध्ये रसोत्प्तियांमयुग्माह्व - 

खन्तय ;" अन्यद“ त्छ "भवति पक्ष रसदट्ः मले ष्च । काले 

वा यद् वाऽकाले सोऽच्नकालञदादहृतः”' रसादौ पाक- 

ज्ञानमाह “उद्गारशुद्धिरुत्छा दो बेगोत्सगे यथोचितः । 

लवुता च्त्िपासा च यदा कालः स भोजने" स्थानमाह 

“आहरन्त नरः कु्धाच्निह्ारसपि सर्ववद्ा.। निजने 
लकय यमेतः खात्रकाथे होयते चरिया | निर्हारो मलमू- 

लोत्सर्ग : । अन्वद्च “प्राहारनिहरविह्ारयोगाः सदेव 

सद्विविजने विधेयाः "इति । भाजनमाह “दोषदृष्टिः 

पथ्यं हेमं भोजनभाजनम् । रोप्य भवति चाच्ष्य पित्त 

त्क फवातलत् । कांस्यं बु्िप्रद रुच्यः रक्तपित्प्रसा- 

दनम् । पेत्तलं वातढटरू्खष्ण" करभिकफप्रणत् । खाये 
कान्तपात्रे च भोजनं सिद्धिकारकम् | शो यपार्ड इर बल्य 

कामलापडणत्तमे । भेलजे ग्डर्मये प्रालं भोजन च्रीनि 

वारणम् । दा द्भव विशेषेण रुचिदं सो श्रकारि च! पाल 

पतमयं च्य टौपनं विषपापतुत् । जलपात्र द् प्रागुक्तं 

लद्माने श्टोह्ितमु । पवित्र शोतलं पात्रं घटितं 

` स्फटिकेन यत् | काचेन रचितं तदवस्था वें संभवम् । 

(प्राग्ञ शश्ते सौवखाद्यक्तः तद्धागच्.थब्द् २३० 

ष" दर्भितम्) । “भोजनासे सदा पथ्य" लवणाद कम- 

चणम् | ्ग्निषन्दोपनं -रुच्य' जिद्धाकर्ठपिश्योषनम्' 

खवणसख पित्तजनकंत्वादाद्र कस करत्वेन पित्तलत्वात् ब॒भ्- 

चित्य दड्पित्तख कधं प्रथमं लवणाद कभक्त- 

खद्ठचितम् उच्यते “लवं सन्धय न्नोय' चन्द्नः रक्तच. 

न्द्नभितिः वचनाज्ञवण्मत्र सेन्धवं तच्िदोषन्नम् यत 

आड गुणग्नन्ये ८“सैन्धवं लवणं खाद दोपनं पाचनं लपु | 

स्लिगधं च्थ' {हिमं उष्यं न्ड" नेल" लिदोष्त्'" आदर कं 

ठ पिक्तविरोधि मधुरपाकरित्वात् यत श्राह तेव “या 

१० वा० भागय २२६ 

श्राह 

द्रिका मेदिनो श्यी तौच्छोष्णा दोपनो चसा | कटुका 

मधरा पाके दता वातकफापहा” } ऋन्यट्पि लवणादरकं 

च नालपित्तविरोधि संयोगखभावात् संयोगखद्प- 

ध ताडथं भोजनस्य पूर्व्यः लवणः दरे कभन्तण बोध कवचन- 

मेव प्रमाणयति } भोजनादौ दद्टिदोषविनाशाय बह्मा- 

दीन् खरेत् । तद्या ““अन्न' बह्मा रसोविष्ण भौक्ता देषो 

महेश्वरः । दति सं चिन्त्य भुञ्जान दष्िदोषो न बाधते । 

अञ्जनागर्भसंभूतं कुमार ब्रह्मचारिणम् । दषटिदोषविना- 

शाय हनूमन्तं खरास्य्म्” ५अग्रोयात्तदना भूत्वा पूर्वे ठ 

मधुरं रसम्। सध्ये ऽस्लवणौ पद्यातकदुतिक्तकषायक्ान् । 

फलान्यादौ सेमशौयहाड़िदोनि बुद्धिमान् । विना 

सोचाफलं तद्वहजं नोया च ककटो । ग्टणालविख गाल्कक- 

न्दे प्रष्तोन्यपि पून्बं मेव हि भोज्यानि नतु भक्ता कदा 

चन” | जटणालं पद्मनालं, विसं विसषर्डक, भालुककन्द् 

प्रसिद्धम् ।“युरू पिष्टमयं द्रव्य तर्ड.लान् कानपि | न 

जात॒ भुक्तवान् खादेन्मात्रां खारेदु भु चितः । तपू सम 

शयात्कटिनं प्रकतौष्डदु | अन्ते एनद्र वाथो ठु बलारोग्ये 

न सद्धति" अयमथः प्राज् तपू कटिनं समशुोवात् 

यथाकाश्यादिवासिनः प्रथम सव्यञ्जनां तपू रोटिकां 

भृद्धते ततो ्टदुलद्धपादिकमोदन भेञ्जते अन्तेपुनद्रं वाशिनः 

भोजनान्ते टधिदुगधेतक्रादि भ ङ्ते। "यद््रत् खादर रं तद्धि 

षिदध्याइत्तरोत्तरम् । भक्खा यत्माच्यते भूयरूदक्त' खाद भोज 

नम्”"] खादनाख गुणमाह । “सौमनसं बल पुषटिसत्साह' 
रसनाखम् । खाद सञ्जनययन्नमखःद़ च विपयेयम्'” | 

अलयुष्णान्न' बलं हन्ति शोत श्रष्कं च दच्जरम् । अतिलित्न' 

ग्लानिकर' युक्तियुक्त हि भोजनम् । अतिदर् ततयाहारो 

यष्णन् दोषान्न िन्द्ति | भोजं शोतमहृदयं च खादिलग्बि- 

तमशुतः] तरिविधं युर तच्चिवारयत्नाह"“मन्दानलो नरो द्र्य 

भात्रायुर विवजेयेत् खभावतञ्च गुरु यत्तथा संस्कारत। युङ् । 

मात्रायुरुस्तु शछङ्गादिभाषादिः प्रतय रुः. | सस्कार- 

गुरु पिदाच्न' प्रोक्रमिष्धपलव्णम्। च्राहार; षदिधः 

चत्यः पेयं लेयः तथेव च । भोजं भच तथा चर्य 

र विद्प्रा्यवोत्तरम् । चुष्यं इत् दाडिमादि, पेयं 

पानकथर्वरःटकादि। जेद्य' रसालाकथितादि ( कडो ) 

दति लोके परिम् । भोज्य भक्तद्पादि । भच्य' लडु.क- 

सर्डकादि (खरं विशदमव्यवद्ाय ` भच सि{तिपात <भा०)। 

चव्यं िपिटवणकादि । खभावगुरूखंस्छारगुरणोः खभा३- 

खघुन्च भच्तयख भोजनपररभायमाह “गुखगामद्गवो हित 
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लनां दश्ररिषयते"अयमथः मासपिषटाच्नादिभिरदचं सो हत्य 

कत्तव्य मद्वादिभिः खाभाविक्या मात्रया ठश्षिः कत्तं 

व्येति।“'द्रगोद्रवो तर ्ञापि न सात्रायुरुरिष्यते''। द्वः पेया- 

दिद्र ओत्तरः तक्रादप्रधिक ओदनादि: माल्लातोधिकोऽपि 

मालायुरुच्र मन्तव्यः पेयस्य सभ तोलषुत्वात् उक्तञ्च सते 

`्रेयलेद्य द्यभत्तप्रणां गुरु विद्याट्ययोत्तरभिति'” पेयं 

च्तोरादि लेह्य रसालादि अद्यम् चोद्रनख्पादि भच्य' 

मोदकादि“द्रवाढप्रमपि शुषक त॒ सम्यगेवोपपच्यते। विशरष- 

कमन्नमभ्यस्तं न पाकं माधु गच्छति| अयमयं; श्ुष्कमपि 

स्लोतोरोधकरमपि द्रशाटंप् सम्यक् पाकं याति| केवलख 

शुषस्याच्तख दोषमाह विशुषकमच्नमिल्याद् । अपक 

तत् किं भवतीत्यपेत्तावामाह “पिख्डोलतमस"किन्न' 

विद्ाखपगच्छति" पिख्डोछतम् अढोलावह्ध,तम् अखं- 

क्िन्नमसम्पगाद्र' विदाहृमु पगच्छति विदग्धः भवती- 

व्यः । शुषृकादीनां वैुणखमाड “्रुष्क' विर" 

विष्टम्भि वद्धिव्यापदमावहेत्” शुषकद्िपिटादि विशु 

च्ोरमतद्दादि, विषटभ्भि चणकमद्हरादि, वद्धिमान्दयङ्कः 

खात् |'न भक्खा न रदच्छित्वा,ननिशायां न वा बन् | 

न. जलान्तरितानद्धिःसकनद्याच्न केवलान् | युनर्हान 

छएयकपान साभिषस्पवकषा नशि दन्तच्छेद् नमु ष्ण च सप्र 

सक्त ण॒ यजयेत्"' विषमा शनस् लक्षणमाह । “बद्ध स्तोकम- 

कालेवा ज्ञेयं तद्धिषमाशनम्"बडलाल्पखय भक्तितख टोष- 

माइ “शआलखगौरवाटोपशब्द्ं च कुरुतेऽधिकम् । हहीन- 

मालमसन्तोषं करोति च बलक्तयम्” अधिकमन्नम् । 

अकाले भुक्त दीषमाह “अपराप्रकाले भद्धानो हयस- 

सथ्रतठन्नरः ठांस्तान् व्याघोनवाभ्रोति मरणद्चाधि- 

गच्छति" अप्राप्रकाले कालादतिप्राक् भुच्चानः असमथ 

शरोरो भवति तथा सति तांसान व्यान शिरोव्यथा- 
विष्छविकाऽलभकविलन्विकादोन् आप्नोति तेषामाधिक्ये 
मष्णमपि प्राप्नोतोव्यथैः “कालेऽतोतेऽशुतोजन्नोर्वाडु- 

नोपद्तेऽनवे । ठच्छरादिषच्यते भोक्तने खाद्धोक् एनः 
स्या" कुच भागहयं भोज्यस्य, तोये वारि पूरयेत् । वायोः 

सुद्धःरणा्थाव चतयैभवगशे षयेत्”“रसेनाच्नस्य रखना प्रथमे- 
नोपक्पिता। न तथा खादुमाप्नोति यथा सेव्याग्ब ना- | 

# ¢ न्तरा ऋव्यम्बपानानच्न विपच्यतेऽन्नमनम्ब पानाद्ध स ण 

दोः] तख्नान्नरो वद्धिविवद्धनाय म्र्मवारि पिबेदभूरि। 

भक्गखादौ जलं पौतं काश्यं मन्दाभ्निदोषढत् । मध्ये ऽग्नि 
दोपनं श्ेदमन्ते स्टौल्कफप्रदम् । अन्यञ्च“समस्यु र कथा 

श्राह 

मुकतमध्यानतप्रथमाम्ब् पाः' इति वागभटः” भुक्त भोजनम् 

“*ढषिवस्तु नं चाञ्ञोयात् चुधितो न 'प्िेच्ललम् । षितस्तु 
भवेग ल्मो क्तु धितस्तु जलोदरी । ने शिष्टा भोजनान्ते दग्ध 

पिबन्ति वत्कथरुदिते यतस्लिधा विभक्त भोजनकालख 

प्रयमो भागोषातख) इितीयः पित्तस्य, ढतौयः कफ, 

यत अाह'अभ्रौयात्तन््ना भूत्वा पूर्वै तु मधुरं रसम् । 

मध्ये ऽस्हलव्यौ पञ्चात्कट्तिक्ञकषायकान्”' चस्यायमभि- 

परायः भोजने पूवे भुक्तो मधरो रसो बुभुखितद्॒वात- 

पित्तयोः शमकतो भवति । भोजनमध्ये भुक्तं अस््लवे 

पित्नोपशमनेन वङ्िञ्चि' कुरुतः । भोजमान्त्य रमये भुक्ताः 

कटुतिक्तकषाया रसाः कफं शमयन्तोवि । अतोभोजना- 

वसानससयस्छ कफकालत्वात् तल्न कथं चो एलनकं दुग्धं 
पात॒नुचिषं भवति। यतचक्तम्। “दग्धं खादरसं च्तिगधमो- ` 

जं धातुव्चनस् । वातपिन्तर इष्य ्े रल एरु शोतल- 

मिति” उच्यते "विदाोन्दन्तपानानि यानि भुङ्ख हिमा 
नवः । तहिद्ा्ोप्रथान्यथं भोजनान्ते पयः पिबेत्? 'अतणव 
जद्धएराखे ` "कुयात् च्ौरान्तमाद्धारं न दध्यन्तं कदाचनेति 

लवास्हकदटानि विदाहोन्यपि यानि तु । तोषं इतु- 

माहारं मधरेण समापयेदिति" भोजनावसानसमये इग्- 

£ धादिमधुरभोजने वातकफोपशमनेन लवणाक्डकटुभोजनज- 

नितां पित्तख इचि नाशयति पित्तटदङ्िनाशनेन च पित्त- 

इद्धिरुपच्छोखा भवतोति कफट द्विरग्निमान्द्या दी त् पादयिदः 

न शक्रोति" | 

अआङ्किकतच्तेस्मा ताह रविधिरुक्गो यथा विष्णुषु°।“ख ` 
केवलम गुद्धे योभङ्खलतिथिंविना । अघं स केवलं भुङ्ेयः 

पचल्यात्कारणात् | इन्द्रिय प्रीतिजननं था पाक विवर्जयेत्” 

वथा“छवासिनोद् : खिन गर्भिसोटद्धालकान् भोजयेत् । 

सरतान्ने न प्रथमं, चरमं ग्ट्ो । अमुक्ञवतय, चेतेष भन् 

भङ्गो ऽविद्ष्क)तिम् । इतश्च नरकं गत्वा से परभु ग्जायते 
नरः | अक््ञात्वाशो मलं शङ्क अजला पूयशोखितम् । 

अद्धतवा च ठमिं भङ्ख अद्च्वा विषभोजनम् असं 

वान्रभष््,ल' बालादिप्रयसं शत् । भृद्खतञ्च यथा सः 

पापबन्धोन जायते । इह चारोम्यमतुलं बलडङ्धिस्तया 

न्टप''! । तथा ““प्रशस्तरल्रपाणिस्तु भञ्ीत प्रयवोग्टी \ 

अन्न प्रशस्तं पथ्य प्रोक्षितं मोच्णोदकेः । न कुल्िता- 
चृत नेव लुगु्रावदसंतम्'” विष्णष ° “मन्त्राभिमन्तित 

शस्तं न च पयुषितं धप ¦ । अन्यत फलमांरेभ्यः शुव्क- 

श्ाकादिकात्तथा | तददादरिकेभ्यस्च युपो भ्यणव च| 
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भ ज्जोतोह्खतसाराणि न कदाचिच्चरेश्वर ¦ । नाशेषं एुरुषो- 

$श्रीयादन्यतन जगतीपते ! । सध्वन्नदधिसपिभ्यः सक्तभ्यच 

विवेकवान् । अवा त्न्धना भूत्वा मूबन्तु धुर रसम् । 
चवणास्ल्ौ तथा मध्यं कटुतिक्तादिकांस्ततः | प्रागदरवं 

एरुषोऽशुन् वे मध्यं च कठनाशनः | घुनरन्ते द्रवा 
त॒ बलारोग्ये न शद्चति | अनिन्द्य" भक्तयेद्लं वागयतो- 

ऽन्रभकृल्मयन् । पञ्च सासान् कहामौन प्राणाटः7ष्यय- 

नाय तत्। मच्वाभिमन्तरितमिति सन्त्रानादेथे गायत्रीति 

वचनात् गायलतयरभिसन्चतस् । गाड़ "शाकं पञ्च भूवि 

अत्यम्ह न्च विवजयेत् | नचकरससेषायां प्रसज्येत कद्ाचन”। 

डन्दोग० प० | “खनिभिरदधिरशनसक्तं विप्रास्णां सत्यै 
वासिनां नित्यम् । अद्हनि च तथा तमख्िन्मः साद्प्रह- 

रयामान्तः' | अहनि अचिरो दितास्तमितद्छर्ययेतरटिन- 

मात्रं । तत्राष्यायुरदोये विेषः । “याममध्ये न भोक्तव्यं 

लियामन्त॒ न लङ्घयेत्” । याममध्ये रसस्तिढे च््ियामे 

त रसच्तयः"'। तत्रापि पञ्चमयामाङ्खौखख्यकालो ट् लवचनात् 

(तच्चाह्किकशब्द् ९०६ ए व्तरते लियामन्तिलद्वियाम- 

मिलेषायुवेदोये पाठः । दच्तवचनालुरोधात् लियामसमिति 

पाटकल्पनं बोध्यम्) | महामौनं ङ्कारादिरह्हितम् । 

तथाचालिः “मौनव्रतं महाकष्टं ड्कारोरोष नश्यति ] तथासति 

महान् दोषन्, नियतञ्चरेत् । एष क्रमः पौराणिकलयात् 

सव्वसाधारणः | विष्णुः | “न हतीयमयाथुयादापद्यपि 

कदाचन” । गोताच्च । “च्ायुःसन्तुबलारोग्बुखप्रो तिषि- 

व्नाः। रखाः क्िग्धाः स्थिरा द्या चादाराः साचि 

कभ्रियाः। कटुस्तलपणाल्यष्णतोच्छदच्पिदाहिनः। आदारा 

राजससखेटा दुःख योकामयमप्रदाः। यातयामं गतरसं पूतिप- 

चछुषितञ्च यत् । उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्'' 

मनुः । ̂  चयुष्य' प्राख्ुखोभूङ्ग यशखः दचिणाखखः । 

भियः प्रद्र खोभुङ्ख ऋतं भङ्ग ड् दङ्खखः'? । निय 

मे त्वेवम् खनियमे त॒ नोदङन्खः | इारोतः “नो- 
द्डः€खोऽशौयात्” । निषकामख तु पराङनखेनेव यथाद् 

देवलः ।“्राङडम् खोऽच्नानि भुञ्चोत शचिःपौठसधिष्ठितः । 

विशुद्धवदनःप्रोतोभुञ्जीत न विदिङ्मखः"' । जोवन््राटकख 

दचिखामखत्वनिषेधम ह च्पाप० “ दल्ि्णाम्- 

जोन मूञ्ञोत एव विधभोजनमनायुष्वं माठरूपदिश्ति" । 

चित्त, "कु्स्ञान' गयायां तिसैस्तपखभेव च । 

न जोवत्पि्टकः कुर्याद चिणामखभोजनम्?' दत्याचार 

रल्राकर्टताच्जोवत्पिटकखापि निषेध इवा: । व्यासः 

आहा 

“पच्चाद्रौभोजन' कर्ययात् पराङस्खोमौनमास्यितः । हस्तौ 

पादौ तथेवाखभेषु पञ्चाद्रता मता” । व्यासः “अये- 

कपङ्त्यां नाञ्मोयात् संतः खजमेरपि | कोहि जानाति 

किं कख प्रच्छन्न पातकं महत् | भखस्दम्बजलदार मार्गैः 

पङ्क्तिञ्च भेदयेत्” । जलादिना पङ्किभेदाकरणे तु शङ्खः । 

`*रकपडकपरपविष्टानां विप्राणां सहभोजने । यद्ये कोऽपि 
त्यजेत् पालः रेषमन्न' विवजेत् । मोहात् मुद्चीतयः 

पडन्य मच्छिटसहभोजनस् | प्राजापत्यं चरेदिपरः चतरः 

सान्तपनन्तया'' ! | एतत्छमानाधमभिधावाह गोभिलः। 

"भुङानेषुत विप्रेण यस्तु पात्र परित्यजेत् । भोजने विन्नक- 

ततासौ जद्म्धापि तयोच्यते'"। चाप ० द्वा ननं भद्धो- 

तान्यत्र फलमूलेभ्यः'”] मनुः “नातिप्रगे नातिसायं नसायं 

प्रातराशितः” अतिप्रगेऽव्विरो दित्ये अतिसायं ष्टरयया- 

श्तभितसमये एव* प्रातराशितः दिनभोजनेनातिटघ्ः न 

सायं न रालौ मुञ्चीतेत्ययैः । चापर “यस्तु भो- 

जन शालायां भोकग.कामयस्य, भेत् । असनस्योनचान्यत् 
सबिप्रः प्गिदुषकः बौधा० “उपलिप्नो समे स्थाने 
शचौ लष्वासनान्विते |. चत्रस्तं लिकोणच्च 

वरल चचा्ेचन्द्रकम् । कक्तं व्यमाचुपूर्वयेण बाह्ञाणा- 

दिष मर्डलम्” | “चलत्वा मण्डलं ये त॒ भ ्तेऽ- 
धमयोनयः | तेषान्तु यत्तरक्तांसिः हरन्यच्नानि 

तद्वलात्" । आआप० | ““भिन्नकांखे तु योविप्रोयदि 
भृङ्ग तु कामतः । उपवासेन चकेन पद्धगव्येन शुधवति" 
तथा चद्रादिभोजनेनापरिषूकतपात्नोऽपि टङ्गमलुः “"ताख्र 
पाल्ले न भुञ्जीत भिन्नकासे मलादिले | पलाशपद्मपलेष 
ग्हो भृङ्खौन्द्रवं चरेत्” । नव्यवर्मानष्टताग्निषु+ 
“केप तथा ष्ठे अयसे ताख्रभाजने | करे कर्ष-. 

टके चेव मज्ञा चान्द्रायशच्चरेत्” । टे कदलीपवादि- 

ष्ट । पैढो° ^“तास्नरजत खुवर्णाप्रस शङ्कशएक्रि- 

खफटिकानां भिन्नमभिन्नमिति न दोषः" | अत्र पाषाख- 

पात्र" भोजने विदितम् | “तैजसानां मसीनाञ्च सव्वं या- 

असमयय्य च । भस्मना द्धगटं दा यैव शु्रक्ता मनोभिः" 
दूति मुना पाषाणपाल्रख शुद्धिविधानाङ्ध। प्रचेताः 

^ ताम्ब् लभ्य ञ्जने चैव कांखपात्ने च भोजनम् | यतिञ् 
जद्यचारो च विधवा च विवजजयेत्” | खनिः “चासने 

पादमारोप्य योभुङ्ग बाह्यः कचित् | ख्खेन चान्नमस्नाति 

तल्य गोमांसभक्तपैः"” । सखन हस्तोत्नोलनं विना 

गवाद्विदियर्थः। चाश्वमेधिके “आाद्रपादसतु भुत 
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पराद्धखद्ासने शचौ । पादभ्यां धरणो चयु्ठा पारेनेकेन | । 

वा पुनः" | बौधा० “भोजन वनं दानदपहारः 

परिप्रहः | बह्िजांसु न काय्थांखि तददाचमनं ख्टतम्” 
6 € ~~ 

“माज नाद्खावलिकम्प भोजनानि देवतोयेन 

^“न पिबेन्नच भूञ्जीत 

ारोतः 

कुर्य्यात्" । पराशरभा० ठङ्गमतुः 

दिजः सव्येन पाणिना | नैकहस्तेन चजलं श्ूद्रेणाव- 

जतं पिबेत्” । साक० घु ““पादप्रसारणं 

कत्वा म च वेशितमस्तकः'› | मनुः “पूजयेदशनं नित्य 

चाद्याद्धौवमकृतसयन् । दष्टा ष्यत् प्रसीदेच्च प्रणमे ञव 

सव्वदा। अन्न दषा प्रणम्यादौ प्राञ्जलिः प्राथैषेत्ततः। 

अश्याकं नित्यसस्ते तदिति मक्याय वन्द्येत् ' । विष्ण - 

सु “नागः कम्ब क्रक्टो देवदत्तोधनञ्जयः | 

बद्हिःस्या वायवः पञ्च तेषां भूमौ प्रदोयते । चदा बाह्य 

वायुभ्यः प्रा्ादिभ्यो न होमयेत्” । इति शिष्टपडित- 

वचनान्नागाद्भ्योबलिद्ानमिति प्राचोनाचारः | तत्रान्नं 

देवेभ्योदनतुव भोक्गव्य' तथा च गोता “हान् भोगान् 

हि बोरेवा दाखन्ते यन्नभाविताः । तेद् त्तानप्रदायेभ्यो- 

योभुङ्खो स्तेन एव सः” । यन्नः भाषिता स व्खिताः 

बोयुश्मम्य' भोगानन्नादोन् च्च्यादिद्वारा दाखन्ति खतो 

देवैदत्तान् अन्रादीत् तेग्योऽदन्ता योगुङ्गे ख चौर एव । 

खटति “निवेद्य प्राशनात् पूवः देवपादोद्का्तिः । 

दोतव्या जठरे बद्धौ खेन पाणितलेन तु” । -तेन पादो- 

दज्ञेनापोशथानं छत्व प्राणाड्तिर्नैवेद्येन कायां । खद् त- 

नैवेद्यभक्तयन्त पस्चादुपपादयिष्यते | बह्मइ° “खपो- 

शागच्च ब्ट्ोयात् सव्वं तोर्धमयन्च यत् । चच्छतो- 

पस्तरखमसि शिष्णोरव्रमयख च| अत्र चास्तरणायेन्त॒ 

पराश्यते श्तं सञ् । अम॒तोपरस्लरणमसि स्वाहेति च 

सशद्धरेत्” । सन्यापद्कतौो लिखितवचन' प्रमाणय- 

म्तोऽसोव्येतदनन्तरं खाह्ाकारं कुव्वन्ति। बह्मषएुण 

“इस्तेन ल्य च्नान्न' नोदकेन कदाचन) दन्भ्ाद्योलङ्ख 

येम च स्तेनाच्' निहतः भवेत् । हत च्चान्नमभच्छत्व तद्ध 

वाति इुराकनः। प्रायेभ्यस्वथ पञ्चभ्यः खाहाप्रणवसं- 

शृताः । पञ्चाद्धतोस्तु जयात् प्रलवाग्निनिभेषु च । 

प्राणाद्छतिशद्रामाह भ्ौनकः | “तजेनीमध्यमाद्भ् छं लगना 

प्रा्याङ्धतिभबेत् । सध्यनानानिकाङ्. छं रपाने ज्या 

त्ततः । कनि्ानानिङञङ्ु्ं व्याने च जु ङ्धयाङ्खविः । तजे 

नीन्तु॒ अदषन्.ल्वा उदाने ज्यान्ततः । समाने सव्व होन 
{4 ॥५। 

सठदायाइतिभेवेत्" । ख्टव्यधसारे । “प्राणाह्तौ धृता- 
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भावे पञ्चान त नो घतम्"'। देवलः' “न भुद्ीत चत निव्य 

ग्टहस्यो भोजनहये । पव्लिमय जष्टञ्च सर्पिरा्धरघा- 

पद्म्" । काथो° ““दभपाणिस्तु योभेङ्क तख दोषोन 

बाधते । के कीटा दिसन्भ.तसततोऽभोयात् सद्रभेकः | 

यावदेवान्रमशुौयाच्न जूयात्तदुयुखायुषयान् । अतोभौनेन- 

योभृद्धे स भुङ्ख केशलाङ्टतस्'” । मुः ““खाध्याये भोजने 
च्व दत्तिषं पाणिषटङ्करेत्” । उद्र दस्त्ादह्हिः क्याद् 

व्यधेः । बौधा० “च्याचम्य संडते देथे उपविग्याच्र 
संग सर्जवाङ्गलोभिरथन्द्मभुीयात्” । ग्टह्य अन्नः 

पाल सम्यक्स्यदेत्यथेः । काशो० “प्रदद्याम्भ्वः पतये 

भु्नपतये तया । भूतानां परते खाहेदयुक्वा भूमौ बःल- 

लयम् । आपोशानः विधानेन ल्वाञ्चोयात् सषीदहिजः'? । 

ज्वा “^“तेजोशीति जपस्लन्न प्रणमेद्च्छतञ्च यत् । 

चछपोयानन्च ग्टह्धोयात् सर्व्व तीभैमयच्च यत् । अमृतो- 

पस्तरणमसि विष्णोरन्नमयख च" । अन्नमवख विष्णो- 

य द्ास्तरणमसीत्यथः ततच्च तेजोसौति नम्य 

भुञ्जोतेत्यथ : | भव्यो “स्ञातस्तु वरुणस्तजी जुह्ध- 

लोऽग्निः चिय' रेत् । भृञ्ञानख यमस्ताबुस्सनान्न- 

व्यारेच्चिषु" । मौने विशेषमाह चआाप° । “तत्र 

लं विदय ुनिभिरन्यौ रा्मिभिबे ह तेद नै दैन्तानसन्धा- 

यान्त्मृख एय यावद्यावद्धं भाषेत न मन्त्रलोपोभवतो- 

` तिविन्नायते इूति'› मन््रलोपोमोनत्रतलोपः । बद्ध 

“यस्तु पाणितले भृङ्ग यस्तु छङ्कारसयुतम् । प्रता- 

क क्भिवस्तु तख मोमा सवद्भवेत् । करण च पिबेत्तोयं 

यावन्मासं न भच्चयेत् । मांसलिप्रकरे तोयं तुच्छ 

मो मांसभक्त् :” । छल सांसलिप्रकरोण जलपाननिषे धात् 

भांसलिप्रकर प्रचाल्य वापो थनं कत्तं व्यम् | प्रत्यापोथाने त॒ 

इस्प्रचालननिषेधात् सांसलिप्रकरं प्रलाल्य एनरद्नलिप्र 

करोण प्रत्यापोधानं कत्तंव्यस् | षट् लि* “पिबः 

तो यत् पतैत्नोयं भाजने छखनिः तम् । अभच्छं तद्धवे- 

द्र भक्खा चान्द्रावण्रेत्। वामपा स्विते तोवे यो- 

भृङ्ग न्नानडुभरलः। सास्ते पासे मलं भङ्गः पानोयं रुधिर 

पिवत् । विद्यमाने त चलते ठ जाह्णोन्नानडबेलः । 

तोय पिबति वक्घण आाद्जायेत नात्यथा । उदन्य 

वामहस्तेन यत्तोयं पिवति दविजः। चरापानेन ठ्य खान् 

मदुराह प्रजापतिः" '। वामहस्ते न केवल वामहस्तेन । अत 

एव॒ ““पोतगेषन्द॒ यत्तोय' तत्{पवेच्न॒दिजोत्तमः?' । 

“पीतदेषं पिवेद्नौव', दति ह्मण च्विधेषात् सवे 
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आह्ारशदि स्त्री आहारख भच्छादेः गुदः । $भच्यादि- 
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पनषिद्धस्? 1 ब्रह्म० “"तिलकल्क जलं चीरं द्धि 
च्ोद्र चघतानिच। न त्यजेद्धेजग्धानि सेकु भाकं 

कदाचन” | भारते “पानोय' पायसं सर्पिदेधि्तौद्र- 

तान्यपि । निरण्यं शेषमेतेषां न प्ररेयन्त॒ कखचित्" । 

णतन्न त्याज्य" अशक्तौ कखचिन्न देयमित्यथः । निरण्य' 

निःेषमशनोयमित्यथैः | तथा “अन्न प्रशश्तं पथ्यञ्च 

प्रोतं परोचयोदकेः” । द्रति प्रायुक्तवष्ण् पराणाद - 
तरभक्षणे दोषमाह मदः “अललादत्ररोषाञ्च द्टलुषि 

प्रान् जिषांसति" । अत्रदोषल्तिविधः दषट्दारकः अदृष्ट 

दारकः दश्टादष्द्वारकः। टदारकम्रायुववदोक्तः। 

अडदारकः खरयुक्तः । उभयनोक्तास्तु बालवत्साविवत्सा- 

इग्धादिदोषा दष्टा दष्टदारकाः । अदणएव मदनेशोक्तम् “खा- 

ध्याये चैव दुक्त स्यात् नित्यमाकहितेषु च" युक्त 

उद क्तः | हारोवः “श्टयक् पानं एनद्नसाभिषं पाय- 
सानि च । दन्तचेदनखष्णञ्च सप्त सक्त षु जयेत्"? । 

सचाह्ारस्त्रिविधः सात्विकराजसतामसमेदात् यथोक्त 

गोतायाम् “आह्वारस्लपि सवख लिविधोभवति प्रियः । 
यन्नलपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं ष्टणु "इत्युपक्रम्य ̂ “आयुः- 

सत्वे व्यादि”” तञ्च वाक्यम् आ०्त० 2०१४४ दितम्" । 

अतर सर्व्वल्रकंदभिहितोभावोद्रव्यवत् प्रकाशते"दति भा- 

च्योक्त ¦ अाच्ियते भुज्यते कम्यणि घञि वा अहर शब्टख 
भच्छपरतस् अतएव भावप्र° ““आहारः बड्िवधञचष्य- 

भ्ित्यादि"८९.९४६ उक्तम् । स च षोढा“आखाहायय' षड्विधं 

भोख्य भक्तय' चव्यं तयेवच। जेष्य च्रूष्यं तथा पेयं 

शड़दाद्ारणानि त । भोज्यमोदनपूपादि भक्तपरमोद्न- 

ण्डके । चव्थं चिपिटधानादि रसालादि ठ लिद्यते । 

चूष्यमाल्रफलेच्छादि पोयते पानकं पयः" भाग्रप्रणउक्तेः। 

आद्धियते इव्याहारः | ३यब्द्ादिविषयन्नाने च अाहा- 

रशुद्धि शब्देथा०भा० वाक्यम् उदा० । 

भावेन परिणामः । वैद्यकोक्त भृक्तखाच्नादेराहारख 

रसादिङ्पेख परिणामद्पे पाकमेदे तत्पाकप्रकारः पद्ा- 
© 

यद् शे्टतयगाख॒ ववाक्ये उक्तः तञ्च आाग्निथब्द् 8९. 

दर्भितम् । भावप्रका ये ्गसतत्प्रकारस्तु अक्र शब्द् ४५८ 
० २ # शे उक्तः । 

दरव्यख १ शद्धो सा च शुद्धिः खद् क्रदिशाऽवसेया । साच 

व्यभच्छमच्जःनेन भच्छभोजनएय भवति । अभच्छाखि च | 
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च्भच्छ शब्दे २७8 धर्े उक्तानि । आहारदोषनिवारणार्या 

शणद्धिः।रद्टाहारजन्यदोषनिवारणा्थायां शुद्धौ प्राय्चित्ते। 

““खाष्हार शुद्धि वच्छानि तन्दे निगदतः ष्टण । अच्वारलवणं 

मैच पिबेद्बराह्मीं छव्वं खम्” दत्यादिना अलस 
दिता । ३शब्दादिषिषयन्नानणशुद्धौ च “आहारशुद्धौ 

सत्वशुद्धिः सत्वशुद्धौ भवा ख्डतिः” खा ० ° । “आ ्ि- 

अते इत्याहारः शब्ट्ादिविषयज्नानम् तद्धि भोज मपगाया- 

यते तख ॒ विषयोपलब्धिल्तणख विन्नानख शुद्धि 

रहार शदिः रागहेषमो हदोपेरसं ट टविषयविन्नञान- 

मित्वनर्थान्तरं तदखाहारख श्रौ सत्यां तदतोऽन्तःकरण 

सत्व शु्धिनभल्य भवति” भाष्यम् । आहारशब्द्ख 
भच्छाथेतामपहाय तथा व्याख्यान त “रागव षवि- 

शक्रौस्तु विषयानिन्दरियै्चरन्” इति गीतोक्तिमदुरट- 

ष्य वेति आनन्दगिरिः । † 

आहारसम्भव इ° अहाराव् भोज्चटरव्यात् सम्भवति सम्+ 

भू-खच् । अहारपाकजे देहस्थे रसधातौ । रसख यया- 

$ऽञ्ारजत्व' तथाऽख्क्वरशब्दे ४५८० उक्तम् । 

राहा वि° चऋा+-ण्यत् । $्ाहरणोये"खथ मूल मना- 
षाय प्रकाशक्रय्ोधनम्""सलः। रव्याप्ये “कार्यञ्च तख 

दशघा्ा््य' धाथं प्रकाण्यञ्च” सा०्का० “अहार्य 

व्याप्य कम्डन्द्रियाश्णां वचनाद्ानविद्धरणोत्रर्गानन्दा यथा 

यथं व्याग्याश्ले च यथायथं दिव्यादिव्यतया दरेत्य(हा- 

खे" दशधेति” सांण्कौ० । कलिमे “आआहाययैयोभा- 

शहितैरमायेः'” भट्टिः । खाये कन् तलौव ““अद्ाययैकमपि 

तखाः सजमिवाशोत'' ७,२१, कुमा ० क्लि ०। 9लौ- 

किके ५ आओौपासनिकेऽग्नौ च “आाहार्येणानाह्िता- 

ग्निम्” “पलो च्च" आश्र°खौ० | "यिनाह्िताग्निना 

सव्वाधान" ठतं तख पल लोकिकेन, यखौ पासनबाल्ि' 

तख पल्लीमौपसनिकेन देशः” नारा० । द्द्च्छाप्रयो- 

ज्ारोपेख विषयीकाय्य ्राधनिञ्चयकालिके लद्धम्पामाववति 
तद्गग््वच्त्वेन नेये | भावे क्तं | ऽताढटशन्नाने न०। यथा 

निरद्किः पव्वतो वद्किमानिति ज्ञान" तञ्च ॒वज्कप्भाववति 

पर्वते वृङ्किप्रकारकल्वात् इच्छाप्रयोज्चत्ाच्च ्याहाययम् । तञ्च 

प्रत्यत्तमेव तदभाववन्त्वेन निशितेऽपि धम्मिंणि तद्रोधख 

द्च्छाप्रयोज्चत्वात् ““परोचन्नानम् अनाहाय्यम् निच 
यश्चेति सिद्धान्तः” चिन्ता । "“शाब्द्बोधोऽप्या- 

ार्वयोभवल्यालङ्कारिका बथा अयं मखमित्यादौ चन्द्र 

भिन्ने खे उन्द्राभेदन्नानम् तद्खाहाग्ैमेव ८०8्ण्च्ारो- 
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पशब्देऽधिकसक्तम् । = “भवेद्भिनयोऽप्स्यारकारः स 

चतुर्विधः । अङ्िकोवाचिकचं वमाहाग : साविकस्तथा"” 

सा०्द्०उक्गे नटादिभिरात्मनि कत्तव्य रामाद्यारोपहेदके 

स्भिनयभेदे द । अ+ कम्मण रत् उप्समेयोग।त् 

६ भच्ये “आहायं षद्िधं भच्छभित्यादि "भाव ५० । 

आहाव इ०अा+ ह +षञ् संप्रसारणे टद्धिः । कूषसमोपे गवा- 

दीनां जलपामाय प्रस्तरादिना रिते(खाल) १ चुद्रजला- 

अये निपाने “प्राविशन्नःवप्रत्ना आहाङ्छप^लद्यषः"' 

भटः ।५“अाहावखद्काधारम्'"जयम ° “निपानमाहावः 

पा०] रुद्धे । भावे षञ्। रेखाह्वाने आ+ङ-आधारे 

च् , ४खन्नो । “नाभिं यन्नानां सदनं रयीणां सहा- 

साद्ावभि संनवन्त'› ० ३,७,२ । आह यतेऽख्िन्नाहा ८ 

वमग्निम् दच्च द्कधारणमाहावं निपानास्यानोयं वा? 

भा०। आ+-ह्ध-भावे करणे वा घञ् | ५ सन्त्रविभेषेणा- 

हाने ईेखाह्धानसाधने मन्त्रभेदे च “आदौ जिविङानो- 

यानां स्हक्तानाननेकल्चेत् प्रथमेषुहावः'" आच्चण्यौ० । 

“तानेक चे प्रथम एवा हावः” त्तिः“ढतोयसवने शसतरा- 

दिषाहावः आच्च श्चरौ० । “रषु आहावः प्रातःसव 

नेन थास्त्रादिष आश्ौ०। “रषु स्थानेषु कगच्षरोणा- 

वाने विद्हिते शो'खावोभित्यनेनेवाह्ञान' कुर्यात् नान्ये 

नेति नियम्यतेः त्तिः “शो' सामो' दँवेत्याहाते" खाच ° 
रौ एतिगरख्ज्नाैमिमे ते । 

आहिंसि स्रौ अह्िसस्यापत्यम् इञ् । अडिंसंकापत्ये ततः 

युवापत्ये फक् तौल्व ० त न लक् । अहहिंसायनः तत्मौत्े । 

आहिक ए° अदहिरिष कन् सार्थे अण् | \केतुखहे हेमच 

तख सर्पेठल्यातित्वात्तयात्वस् । २ पाणिनिरूनौ च लिका ०। 

आदहिच्छछव ति ° अहिच्छलदेगे भवः अथय । अश्हिच्छतदेथे भये 
आहिख्डिक ए° निषादेन वैरेद्यां जनिते अन्त्यजव सख सद्र - 

येद “अाह्िर्डिको निषादेन वैदेद्यामेव जायते" मचः । 

“बादासंरत्तपादावाहिर्डिकानाम्+' रौशनसस्धलोक्ता 

तद्ठत्ति्नथा । 

आहित लि° आ~+घा-क्र द्यादेशः । १न्यस्ते+ रस्थापिते, 

रेअर्िते | “"व्यावत्तनैरह्हिपतेरयमाह्िताद्धःः" किरा० 

४ने५कताधानसंस्कारे च“"प्रणोताच्चाप्रणोतश्च ययाऽग्नि- 

देवत न्दथाम्" भनुव्या० “आह्हितोऽनाह्ितोाग्नि- 

रिति" कुक्ल,° । [ विख्याते रेन्यस्वचिद्धो च । 

आहितलक्षण लि° अद्धि उक्षण यख । ¶युणादिदारा 
आहिताग्नि लि चआह्हितोऽग्नरयेन । बेदमन्त्रादिता कव 
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स स्काराग्नियुक्त तदाधानप्रकारः अआधानशब्दि ७०८ षे 

उक्तप्रायः । अश्ण्डौै० रप्र र्क० विस्तरेणोक्तः । 

“न द्शेन विना च्राद्गमाह्िताग्नद्िंजन्यनः'मतुः।“'युरो- 

रपीद्ं धनमाह्हिताग्ने:” रघुः | “आाहिताग्निः शन्नव्र- 

त्यमिट् चरेत् "तै श्ल ०““न वाऽऽ ह्ितार्निनाटनं वदितव्यम्” 

शत० जा० २.२.२९० । ^्ट्वान् वा एष उपावत्तेतेय 

ऋह्हिताग्निभ वति रेत०ना० । आ ् येरौवानाद्हिता- 

ग्निम्" खञभ्च्रौौ०) वा परनिपाते अर्न्याह्ितोऽष्त्र । 

्रहिताग्निगण ठरपाणिन्य॒क्ते वा परनिपाते शब्दसमूह 

भेदे । सच गरः आह्िताग्नि लातघएत्र जातदन्त जाव 

शरश्च तेलपोत इ्टतपीत मद्यपोत ऊदभा्यं मता” 

“ऋकंतिगणः तेनान्ये ऽपि” सिश्कौ° ] 

आहिति स्तो आ+धा क्रिन् चादेथः । स्थापने रधाने 
मन्त्रे णाग्नादेः संस्कारे २अडतौ च ।“त{खिन् यत्कि- 

द्चात्यादध्यादाह्ितय ए ताः आआह्ितयोह वै ता आह्तय 

शूत्याचच्तते"शत ° व्रा ०१०,६,२१२२, | [ (साप) । 

्राहितुर्डिक ति ° खह्हित॒ख्डेन दीव्यति ठक् । व्यालयादह्िखि 
आहिमत ति ° अद्िमतोऽद्रूरभवः अण् | सपेषिरिष्देादू- 

रभवे | 

अहक ° यदुवश्चे च्त्ियमेरे स च वसदेवणष । " केशवो- 

$पि सदा युक्तः प्रविवेश युरोत्तमम् । पूज्यमानो यदु 

शरेषटौरुयसेनससैसतथा । आराह्धकं पितरं ट्च मातरच 

अशस्िनीम् । अभिवाद्य बल द्व स्थितः कमललो चनः"'इति 

भा० सभा०्अ० । अल केशबपितेन कं त्तनात् वस्- 

देवस नामान्तरत्व' तख प्रतोयते ““एवं अङकश्चाङ्को चैव 

ख्यातो ख्या तिसतांवौ” हरि ० श८च् °| णवमाड्ध- 

किन् तद्ये चलिये षु° । । 

अहुत न° उदेष्यखाभिसचख्ये न सान्ादेव ङतं दत्तम् अ+ 

क्त । ग्टहस्थकततव्ये ८ पञ्चसु यजने १मदष्यय न्ने रूल 

यन्ते चेन्यन्ये ! कम्बयि क्त । रअभिखख्ये न छते देवादौ {ति ९ 
आहति स्रौ अ+ -क्रिन् । देवोहेेन मन्त्रे णाग्नै इविः- 

ततेमे | “अग्नौ प्रास्तातिः सम्यगादित्यखपतिषते? मतुः । 

“वेत्य सौम्य ! यया पञ्चम्यामातावापः पुरुषवचसो भवन्ति", 

ा०ड० | “प्रातराह्त्यां तायां पूरा इत्यन्ते वरदा 

नम्" कान्या २०,१,२०॥ “जयात्खपिंराङ्तोः” 

मनुः ““प्राणादयाच्टतिपञ्चकम्"" ख्टतिः। आहूयते कमेशि 

क्त । रअहयमाने वनो यद्र्ये इविरादौ ।'“एनानं पवनो- 
इतै धृमेराङतिगन्धिभिः"रषुः।“ह्माङति्तं यद्ध" महः। 
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काश्मो- 

काञ्चनवसयुष्मे शि- 

श्राइद्य न° अ+ह्वल-बा०क्यप् संप्रषारणश्यु | 

रादौ (तरवट) इति प्रसिद्ध 

ल्वोफले लुपभेदे । 

आहव ति°आा+ज्ञा-घज्ये कन््ंणि क संग्र°उवडः। आज्ञा 

तव्ये “अललटीनाभन्वाद्धवः' ध ° ८.३२,१९., आवः 

पाह्धातव्यः""भा०। ॥ रअादहूयमाने च| 

आह ति° आह्वयति अआा+ल्ले-किप् संप्र । \अआह्वायके । 

आहत ति° आ+हे-क्त । कताह्ञाने श्याकारिते “आदत 

द्व मे शोघम्'" भागण०१०खन्धे । “नचा हतोवदेत् किञ्चि- 

जञोनोदरडय च स रूढतः""या ० तिः। ` यियच्तमाणेनाद्तः 

चार्थेनाय दिषन्,रम्' माषः “आदृतो न निवत्त दयुता- 

दपि रणादपि"। आभूत+ट ° भख हः ९ अमूतप्रलयपयेन्ते 

“पटोलानि कदम्बानि ठन्ताकखह्ितानि च | न त्यजेत् का- 

त्तिक यस्तु वावदाूतनारको” ति°त०यु० ““आहतम् 

आामूतप्रलयपय्य न्तम्” रषु° २नामङतव्यपदेथे विशे च । 

्टटटिकले हि भूतानां तत्तन्नामव्यपदेश इति विश्छव्यपदेश 

पच्य न्मित्येव तखा्योन्या्यः । भाते क्त । 8अह्ञाने । 

्रहतप्रपलायिन् नि ° आदतः विवादनिखं वाय राच्ताहतो- 
$पि प्रपलायते प्र+परा-अय-शिनि रख लः | व्यवहारे 

ोनवादिभेदे स च पञ्चविधः | “अन्यवादी क्रियादेषो, 

नोपाख्याता निरुत्तरः आूतप्रपलायो च इहोनः पञ्च 

विधः ख्ढतः'"मिता ° रटेलक्त : । 

श्राहतसंश्नव ष अआहतख नाम्ना लतव्यपदेशस विश्चख 

संञ्चवोयत्र । प्रलयकाले तत्र हि कतव्यपरेशस् विश्चख 

व्यपदेथाभायेन व्यवदहाय्येतवाभावः। “खाइ तस स्वस्थान नग्डतत्ं 

भाषते'"द्ति घुराखे आभूतेत्यलाहतेति पाठान्तरम् । 

श्राहृति श्लो आह्व -क्तिन् | आह्वाने (डाका) ! 

आहय अव्य °खा+ ज्ञ -ल्यप्। आह्वानं रचे व्यथे "खाय 

दान" कन्याया बाद्मोघन्मर: प्रको सितः""मचुः । 

आदत त° अ +क्त । आनीते ठताहरे । 

आहति स्तनो आद-क्तिन् । च्राह्ृरणे आनयने । 

श्राहृत्य अव्य° अ+ -च्यप । आरं कत्वा आनोये- 

त्यर्थे “स माद्यान्यतन्त्राशिः' अमर; । 

आय लि ° अहेरिद्म् ठक् । खपेसम्बन्विनि विषचम््ास्प्ादौ 

आहो अव्य °आ+इन-डो । प्र, २विकल्य, ३षिचारे च । 

""यनायं युरूपोन्िियत उदखात् प्राणः क्रामन्यादो नेति" 

शत ° जा ०१४,६,२,१२, “अहो विद्वानख' लोकं प्रेच्च 

अञ्चित समन्ते कठो | “खाद्धो निवत्खति 
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समं हरिणाङ्गनाभिः" शकुन्ते ख्खोप्रति दुग्ननप्रञनः । 
आहोपुरुषिका स्तौ अहमेव एरुषः रः मय्० अहो इषः 

तख भावः बुञ् स्तीलात् टाप् । दपजन्ये आत्मनि 
उत्कधसम्भावने (वाहाइरो) “चाहोएुरुषिक्षां पश्य॒ मम 
सटरलकान्तिभिः” भट्टिः । 

आहोखित् अव्य*आह्टो च सिद्ध ० । विकले, रपरथ च 
“आहोख्छित् थाञ्चतं स्यानं तेषां ततर दिजोत्तम ,"भा० 

स०५अ० । हिपदमिव्येके | 

। आह न° अङ्कां समूहः खरिका ° अञ् | दिनसमूे^अहो- 
राते वा अभिर्बत्तमाने संवत्सरमाभ्रतः संवत्सर इट् 
र्वसाङकयेशेतामरिदि' खद्िमाथासते ? थत ० जा ०६,६ , 
४,२, अद्धा निटं्ादि चठर्याम् संकलादि ° अञ । 

दिननित्तादौलि° । 

आह्किक ति° अङ्क भवः रहा निरतं साध्यं ठञ् स्तियां 
डेप् । १दिनभवे रदिनसाध्ये च । “भरद्वाजस्तु कौन्तेय 
सत्वा खाध्यायमाङ्धिकम्' भा ०८० १२७अ०। “अत्राङ्धिक' 
सर्र ढोजपते समरुद्रणः”भा०व ०१४२ अ ०। दिनकत्तं- 

व्यानि आङ्किकतच्ते आङ्किकशर्यप्रदीपादौ उक्तानि । 

दिवसक व्यान्याचार शब्द् € २१ ठे उक्तप्रायाखि दिन- 
विभागेषु क तेव्यभदोदच्ेखय स्पात् दर्थितो यथा । 

“प्रातरूल्याय कत्तव्य" यदिजेन दिने दिने। त्वः सं 
प्रर्तयामि दिजानाखपक्रारकम् । उदयास्तमय' यावन्न 

विप्रः चणिकोभवेत् । नित्नेभिततिेर्मक्तः कामं चान्येर- 
गदितैः \ यः सकरम परित्यज्य यदन्यत् करते दिजः । 
अन्नानाटुयदि वा मोहात् स तेन पतितोभवेत् । दिवस- 

खाद्यभागे त॒ कय तखोपदिश्यते । दितोये च तीये च 

चठ्थे पञ्चमे तथा । षष्ठे च सप्रमे चैव अमे च थक् 

यक् | िभागेष्वे घ॒ यत्कस्य तत्प्रबच्छयास्यरेषतः | 
उषःकाले तु संप्राप्रे शौचं ल्वा यथाथैवत् | ततः'सञान 

ग्रकव्वोति दन्तधावनपूव्वं कम् । अलन्तमलिनः कायोन- 

वच्छिद्रसमन्वितः। खवत्येष दिवा रात्रौ प्रातःस्ञान विश्नो- 

धनम् क्ि्यन्ति हि प्रप्र इन्द्रियाणि खवन्ति च । 

अखद्धानि समतां यान्ति उत्तमःन्यधनैः सह । नानाखेद्- 

खमाङोपैः शयनाइखितः पमान् । अस्नात्वा नाचरेत् 

कमे जपहोमादि किञ्चन । प्रावर्लयाय योविप्रः प्रातः- 

स्नायी भवेत् खदा | समस्तजन्दजं पाप लिभिपरैव्यपो- 

हति । उपद्ुषसि यतृ्तानं सन्ध्यायादिते रवौ । मरा- 
ज्ञाप्ये न तन्त॒च्य' सद्ापरातकनाशनम् । प्रातःक््ञानं प्र 
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शंसन्ति दशाट्टकरं हि तत् । सर्वमद्ेति पूतात्मा प्रातः- 

लायी जपादिकम् । स्तानाद्नन्तर' तावदुपस्छभेनख- 

च्यते । अनेन तु विधानेन आचान्तः शुविताभियात् । 

परच्ताल्य धादौ हस्तो च लिः पिेदम्ब् .वीचितम् । सं 

इल्याज्गुमूलेन दिः प्र्टञ्या ततोरुखम् । सं इत्य तिद्धभिः 
, पूल्बैमाखमेवशषपस्म, येत् । ततः पादौ समभ्यच्य अङ्गानि 

सखपस्य येत् । अङ्गेन प्रदेशिन्या त्राणं पञ्चादनन्तरम् । 

अङ्ग वनामिकाभ्याञ्च चचुःखोले षुनःएुनः । कनिष्टा- 

कषे नाभिं इदयञ्च तलेन वै ] सर्वाभिस्तु शिरः पञ्चा- 

दुबाहू चास ख संस्.ओत् । सन्ध्याया च प्रभाते च मध्याङ्गे 
च ततः घुनः } सन्ध्यां नोपासोत यस्तु बाद्मणोह्ि विशे- 

बतः | ख जीवन्नेव ऋद्रः खन्छतः चा चैव जायते । 

सन्ध्याह्ोनोऽशुविरनि्यमनहेः सवेकम्ब् । यदन्यत् कुरुते 

कर्म न तस्य फलमञ्नते । र्ध्याकमावसाने त खयंहो- 

मोविधोयते । खयं होभे फलं यत्, तदन्येन न जायते । 

ऋतिक पुत्रोयुरभ्वाता भागिनेयोऽथ विट्पतिः । णएमि- 

रेव इतं यत्त॒ तद्ध तं खयमेव हि । देवकार्यं ततः कत्वा 

गुरूभङ्गलवीच्णम् । देवकार्याणि पूर्वाहणे मलुष्याणाञ्च 

सध्यभे } पिद्ट.णासपराड्े च कार्यां ण्ये तानि यलवः । 
पौव हिणकन्त॒ यत् कम यदि तत् सायमाचरेत् । न तख 

फलमागनोति बश्यस्तरोमेथनं यथा । दिवसखाद्यभागे त॒ 

सर्वभेतद्विधीवते । द्वितीये च तथा मागे बेदाभ्यासोवि- 

घोयते 1 बेदाभ्यासोह्ि विप्राणां परमं तपञ्च्यते । बह्म 

यन्नः स विन्नोयः षड्ङ्गसहितस्तु सः । वेदस्वीकरणं पूरे 

विचारोऽभ्यसन' जपः 1 ततोदानञ्च॒ शिष्येभ्योषेदाभ्या- 
शोहि पञ्चधा । समित्पष्मक्शादीनां स कालः सखदा- 

तः । तोये चैव भागे तु पोष्यवर्गा चंसाधनम् ॥ पिता 

माता गुरूभाययां प्रजा दोनाः समाचिता | अभ्यागतोऽ- 

तियिच्चान्यः पोष्यवग उद्] दतः । ज्ञातिबेन्धजनः चो णस्त- 

थाऽनायः समाचितः | अन्य ऽ्यधनयुक्ताञ्च पोष्यरगउदा- 
तः । भरणं पोष्यपगेख प्रथस्त खगेषाधनम् । नरकं 
पड़ने चाख त्ाद्यल्ेन तं भरेत्। सार्वभौतिकमच्रादं 
कत्तं व्यन्तु पिगेषतः । ज्नानविद्धयः प्रदातव्यमन्यथा नरकं 

व्रजे । स जोवति यएठेकोबङ्भि्चोपजीव्यते । जोवन्तो- 

क्टतकायान्ये य अआकम्भररयो नराः | वर्य जीव्यते कै- 
खित् कटम्बायं तया परः । आतमार्यन्योन शक्नोति खो- 
दरेश्षापि दुःखितः। दीनानायविशिरेभ्येादातव्यं ूतिमि- 

ऋता । अदत्तदाना जायन्ते प्ररभाग्योपजोषिनः । यह्- 

दाति विथि्टम्योयज्लुहोति दिने दिने । तन्त, वित्तम" 
मन्ये शेषं कस्यापि रच्तति । चतथ" च तथा भागे स्लानार्थं 

ष्टदमाहहरेत् । तिल पुष्मकृशादीनि स्तञानञ्चालंतिभे जले । 

नित्य' नेमित्तिकं कास्य लिविधं स्ञानमच्यते । तेषां सध्ये 

ठ यच्चिव्य' तत्पनर्भिद्यते विधा | मलापहरणं पञ्ा- 

नान्त्वत््, जले खूटतम् । सन्ध्या्लानमभाभ्याञ्च क्ञानभेदाः 

प्रकीर्तिताः । मार्जनं जलमध्ये त॒॒प्राणायामोयतस्ततः । 

उपस्यान' ततः पञ्चात् साविल्रयराजपञ्च्यते | सविता देवता 

यद्या म॒ खमग्निस्त्िधा स्थितः । विच्चाभित्रङषिच्छन्दोगा- 

यल्ली सा विशिष्यते । पञ्चमे च तथा भागे स'विभागोय- 

याहेतः| पिटरेवमदष्यःयां कोटानाञ्चापदिश्यते । देवं खव 

भदप्यैञ्च तिर्यग्भिचपजोव्यते । ग्टहस्यः प्रयहं यस्ा- 
त्खाच्जेव्रहाशख्रमी ग्टहो । त्रयाणामाच्रमाणान्त् ग्टहस्यो 

योनिरुच्यते । तेनैव सोदमानेन रीटन्नीहेतरे तयः । 

शूलमप्राणोभवेत् स्कन्धः स्कन्धाच्छाखाः सपल्लवाः । मूलेनैव 

विनष्टेन सर्वमेतद्विनश्यति । तस्मात् सव्वं प्रयल्ेन रक्ित- 

व्योग्टहाचमी । रान्ना, चान्यं स्त्रिभिः पूज्योमाननोयञ्च 

सर्व्वदा । ग्टहस्थोऽपि क्रियायुक्त न रटे ग्टाश्रमी | 

न चैव पुत्रदारेण खकम परिवर्जितः । अस्नात्वा चाग्य्त्वा 

चाजप्राऽदत्वा च मानवः । देवादौनाद्णो भूत्वा नरकं 

प्रतिपद्यते । एकएव हि भुडःकेऽत्नमपरोऽन्ने न भज्यते । 

न भज्यते सणएवेकोयोभुङक्तऽच्र' ससाक्षिणा । विभागशोलो - 

योनित्य क्षमायुक्तोदयापरः । देवतातिथिभक्तञ्च ग्टहस्यः 

सतु धाम्मिकः। दया लज्जा त्तमा चङ्धा म्रन्ना योगः 

ङतन्नता | एते यख गुणाः सन्तिसनग्टहो स॒रञच्यते ॥ 

स विभागं ततः छत्वा ग्टद्धस्यः षभ गभेत् । भुक्त 

खखमास्याय तदच्न' परिणामयेत्। इतिहासषुराणाद्यैः 

षष्टञ्च सप्रम' नयेत् । अष्टमे लोकयाला तु बह्िःसन्ध्या 

ततः एनः । होभोभोजनकञ्चव यज्खान्यद्ग्टरंत्यकम् । 

लत्वा चेव' ततः पश्चात् खाध्यायं किञ्चिदाहरेत् । प्रदोष 

पश्चिमौ यामौ वेदाभ्यासेन तौ नयेत् | यामहयं शयानोदहि 

जह्भभूयाय कल्पते ¡ नेमित्तिकानि काम्यानि निपतन्ति 

यथा यथा । तथा तथैष कार्याणि न कालस्तु विधौयते । 

असच व प्रयुञ्चानोद्धख्छन्नेव तु लयते । तात् स्वध 

प्रयत्नेन कव्यं सुखमिच्छता | स्त्र मध्यमौ यामौ ड- 

तरेषं हविश्च यत्। मुञ्ानञ्च अयान जाह्वणठोनावसो दति " 

अद्धा पाय्यम् ठञ् | रसतरासकशास्त्रभाष्यस्य पादांश 

व्याख्याभेदे न° । वया कणाट् गौतभषाखिनिदलभाष्वख 
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पाटांशव्याख्याद्पाणि अदाः पाद्यत्वात् आखङ्किकानि 

पतमधोषटोभ्यतो भूतोषेवि” पा° ठञ् । दिवसे-षत्य- 

नियोजिते श्अध्यापकेश्ष्टते वेतनेन क्रीते दासादौ 

५मूते खस्चया व्याप्रे ज्वरादौ च । 

, आद्ञाद ए° अा+हद-षञ् । । अनन्द । "नन्द्खवामज. 

उत्पन्ने जावा्वादो महासनाः”'भाग ०। 

आह्ञादन द° अ+हद-णिच्-च्युट् । शआानन्द्सम्पादने 

कक्ंरिच्छु । र्ानन्द्सम्पादके ति । करणे च्यर् | 

श्च्यानन्द्साधने त्रिरद्य डोप् | 

आआद्धादित लि°खा+हद- णिच्-क्त । १कतानन्द्ने । यखा- 

नन्दे जनितस्तसखिन् । अ्खादोजातोऽख तार ° इतच् । 

रजाताद्वादे च । 

आद्धादिन् नि अ-द-िनि †अानन्द्गुक्ते शिच् 

खिनि। भआानन्द्कारके। स्तियामुभयतो ङोप् । 

आह लि आह्भयति अा+ह्धे-ड। अआाह्धानकारके । 

आह्वय ए आह्र्यायते प्राप्यते या-षञये क ३त०। 

१नामनि आह्खायकेह्ि नामोज्धारणेनेव अयते इति 

च्याह्ञायकतवप्रापने नास्त करणलात्तथातवम् । आ+ ज्ञे बा० 

करये श इयन्ये “काव्य रामायणाह्वयम्,' रामा° | 

गजाह्वय शता ह्यं ना गाह्खयस् इत्यादि । रेप्राखिभि्मेषा- 

दिभिः खुप, तभेदे च सचा्टादशविवादान्तर्गतः । "तिषा- 

माद्यङ्टणादानम्?” इन्यपक्रम्य^ द्य तमाह्यणएव च । पदा- 

न्यष्टादशतानि व्यवद्धारस्थिताविद्ेति "मनक्त : । अख सम्- 

पूव्यकतापि “आप्राणिभियत् क्रियते तज्ञोके दय तमच्यते 

प्राणिभिः क्रियमाणस्तु स विन्नयः समाह्वयः भुना तथा 

अयोगात् ततृखद्छपसक्त' भिता० नार ° “अच्षबन्नशला- 

काद्य देवन` जिद्यकारितम् । प्रक्रो्ा वयोभिञ्च पट् 

दय, तसमाह्धवम्” व्याख्यात भिता० यथा “अन्ताः 

पाकाः बनयम्प पटिका शलाका दन्तादिमय्यो दीर्षचत- 

रच्राः आद्यसहखणात् चतुरङ्गादिक्रोड़ासावनकरितुरगा- 

दिक ष्टद्यमते । तेरप्रा्िभि्यदेवन" क्रीड़ा पणपूव्वि का- 

क्रियते तथा वयोभिः पिभिः ` कुकुटपारा वतादिभिः 

वब्दाज्ञमेषादिभिख प्राणिभियां प्यरविका क्रीडा 

क्रियते तदुभयं दयूवसमाह्वयाख्य' विवादपदम् । द्य॒तञ्च 

समाह्वयञ दय, तसमाह्वयम् । तत्प्रकारः तन्नैव दर्थितो यया। 

“तवर द्य.तसभाधिका रियो इत्तिा ह । “ग्लहे थतिकडदधेरत 
खभिकः पञ्चकं शतम् । रटह्नोया डते कितवादितराट्थकं थ 

वम्" या०] परद्र सश्तिपत््या कितः परिकल्यितः 
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श्राद्व 

पणोग्ड ह इय च्यते । तत्र ग्लद्े तदाश्रया थतिक्षा शतप 
रिभितादधिकपरिभाणा वा इद्धियसखासौ शतिकः 

इूतेकितवात्प ्चकंतख्मा शतमान्मटत्वथे' सभिको ग्हखो 

यात्। पञ्च पणाश्चायो यस्डिन् शते तच्छतं पञ्चक “^^तद् 

खिन्व बायक्ाभेत्यादिना"” (पा ०)कन् । जितस ग्ल द्ध 

विं थतितमम्भ्ागं ग्टहणीयादित्यथेः । सभा कितवनिवासाध 

यखासूयसौ (ठन्) सभिकः कलिता ्ादिनिखिलक्रडोप- 
कर णस्तदुपचितद्रव्योपजोवी सभापतिरुच्यते । इतर 

स्मात्प् नरपरिपूंशतिकटद : कितवाह्थकं शतञ्जितटर व्यख 

दशथमम्भाग स्ट्हृशोयादिति यावत् । णव प्रटत्तिना 

सभिकेन किङ्कतव्यभित्दत आह । “स सम्यक्पालितोद् 

दयाद्रान्ने भागं यथा छतम् । जितश्ठट्मायेच्जेत दद्या- 

वछत्य' वचःचमो या० । यणवं ल प्रडत्ति्य ताधिकारो 
श्रान्ना धत्त कितवेभ्यो र्ितस्तख् रान्न यथा ठत 

सश्र तिपच्रमशन्ददयात् । तथा जितं यत् दरव्यन्तड़ट्माह- 

येद््वकपइथेनासेधादिना च पराजितसकाशादुद्वरेद- 

दत्य च तद्गनं जेत्रे जयिने सभिकोदव्यात् । तथा चमो 

भूत्वा सत्यञ्च वचोविच्वासाधं द्य,तकारिणां वदेत् । 

तडक्गन्रारदेन । “भिकः कारयेद्य वन्द यन्दव्याञ्च॒यत्कुत 

निति" यदा पुनः सभिकोटापयितन्न शक्रोति तदा राजा 

दाप्येदिव्याह ।श्राप्ने पतिना भागे प्रसिद्धे धूतेमण्डले । 

जितं ससभिके स्याने दापयेदन्यथा न त॒" या०। प्रसिद्धे 

ऽप्रच्छन्ने राजाध्यच्चसमन्विते ससभिके सभिकसड्िते कित- 

वसषमाजे सभिकेन च राजभागे दत्ते राजा धूरतकरितव- 

सविग्रतिषन्नं जितभ्पखन्दापयेत् । अन्यथा प्रच्छन्ने सभि- 

करदह्हिते अदत्तराजभागे द्यते जितम्पणद्े त्रे न दापयेत् । 

जलयपराजय विप्रतिपत्तौ निथेयोपायमाह़ । “शरटारो व्यव- 

हाराणां साचि्णञ्च तएव हि? या०। द्यू तव्यवदहाराणां 

दटारः सभ्याख्तणव कितवाणव रान्ना नियोक्तव्याः न 

पुनः खुताध्ययनसम्पन्ना इत्वादि नियमोऽस्ति | साच्िणच्च 

द्यते व्यूतकाराणव कार्व्णाः नवा तन्न स्तौबालदद्धकितवेत्या- 

दि निभेधोऽख्ि | कचित् द्य तच्निषेद् न्द् ण्डमाद् । “रान्ना 

सचिङ्कत्रिवस्ाः कूटाचोपधिदेविनः'? वा० । कूट रला- 

दिभिरूपधिना च भतिवञ्चनेठना मणिमन््ौषधादिना 

ये दोव्यन्ति तान् आरपदादिनाङ्भवित्वा राजा खराद्वाचिव- 

सथेत् । नारदेन निवसने विशेष चक्रः । “कूटा च्चदेविनः 

पापान् राजा राद्वादिवासयेत् । कण्छेऽ्वमालामासड्य 

बद्योषां विनयः खतः 'इति । चानि च महवचनानि दू 



आद्रा 

वनिचेधपराशि “यतं खमाद्वयद्चव यः कुर्यात्कारयेत 
वा| तान् सर्वान् षातबेद्राजा गदरा दिजलिङ्गिन 

द्व्यादोनि तान्यपि कूटान्चटेवनविषयतया राजाध्यच्तसभि- 

करह्ितदभूयुतविषयतवा च योज्यानि । किञ्च॒ “द्य.त- 
मेकम् खः का न्स्करन्नानकारणात्› या ०। यत्य क 

दय् तन्तदेकं मखः प्रधानं यख व्य तख तत्तथोक्तं कायम् । 

राजाध्यत्ताधिषितं रान्ना कारयितव्यभित्यधः तस्कर 

्नानकारणात् तस्छरन्तान द््पसमयोजनम्प्यालोच्य | 

प्रायथः चौ्याजिंवधना णव कितवा भवन्त्यतज्लौर 

विन्ञानायेमेकमख' काव्यम् | वतमं समाहयेऽति- 

दिशच्नाह । ““रष एव विधिन्नषयः प्राण्द्यि ते समाह्खये'” 

या० । ग्लद्े शतिक रित्यादिना योद्रूयते धम् उक्तः 

सएव प्राणिद्य, ते सज्ञमेषमहिषादिनिवत्ये समाहयशन्नके 

त्नातव्यः”' । 
आह्वयन न° आह्वयं करोत्यनेन आ ह्वय +णिच् करणे ल्युट् । 

नामादेशसाधने शब्दभेदे । क्तरि च्य, । आह्ञानकारके 

लि* “रामखाह्वयना दिजाः"रामा० । 

आद्वयितव्य तरि आह्ञयं करोति आह्धय+णिच्-कन्च खि 

तव्य | आह्ञानोये आकारणोये । “नेयमाद्भयितव्था ते 

अयने वाभैपवैणो'भा०्खा०८२अ०। 

आद्र लि आ+ज्ञ,-खच् | कटिके रउशोनरदेथोत्पन्ने 

च। तेन कन्धाशब्ट्ख षठोसमासे क्लीवत्वम् | च्याह्र- 
कन्वम्। अलो त्तरपदखादुपरद्ा षत्वम् । 

आद्रा सती आ+हे-अङ्ः। १ाद्धाने । करणे अङ्। रसंत्नायाम् 
नामनि ` चेष्च शते {सिक्यथताह्गौरसभपैः”स ख ° । 

आह्वान न° आ~+ह्े-खख ट. । अकारणे (डाका) “दूराज्ञाने 

च गाने चरोदनेच ञ्ज तोमतः"व्यान्का०] करणे लवट। 

र्शंन्नायां नामनि नान्न वाऽऽकारणं क्रियते इति तख 

तथात्वम् । करये च्यर् । श्चाह्धानसाधने राजकोय- 

पतर । “वावदाह्वानदयेनम्'» भागे ल्य.ट्। 
व्यवहारे विवादनिरेयाथेः ४रान्नाऽऽकारणे ( तलपकरा ) 
तन्न वज्ाउञ्छेपरकञारा(दि भिता० ख्टतिवाक्यात् द्वित् 1 

यथा `श्छष्य कायं" न्याय चेदाह्वानाथसतः परम् । 

चरां वा निच्िपेत्ताप्रन् पुरुषं वा -समादिगेत् | 
ऋअकलयबालस्यविरविषमस्यक्रियाकुलान् । मन्षोन्यत्तप्रम- 

ततात्ग्यतयान्नाह्धानयेचरपः । न दोनपच्लां युवति 

कुलजां प्रद्धतिकास् । सर्ववौत्तमां कन्यां तां ्नाति- 

प्रभकाः खता; । तद्धोनङुदटुम्बिन्यः श्वं रिरो ग श्िकाच 

(तलवनामा) 
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याः। निष्कला याच्च पतितासतासामाह्ञानभिष्यते | 

काल देशश्च विन्नाय कार्व्याणाञ्च बलाबलम् । अकल्या- 

दोनपि शनेयानेरा ह्वानवे्न.पः । ज्ञालाभियोग वेऽपि 

खयुवने प्र्रजितादयः । वान्याह्ञानयेद्राजा य॒रुकायये्व- , 

कोपयच्निति” अतर सव्ये आह्वानं-करोति खिचि 

छाङ्खानयेदिति सिद्धम् । लतोलक् प्रछतिवच्च कारक मिति 

वाकं ठ नेह प्रव्तंते द्डलखहणात् । 

आद्भवायक नि ° अ+ --ख ल् युच् । आज्ञानकारके चखाका- 

आह्वारक ति°चा+ह्-ख्ल् । कुटिले । 
रके । “खाह्वायकेभ्यः खतस्छनुटलतिः” भट्टिः चनि 

चरा ह्वायोलयष्यन्् स्तयां डप । 

आह्नति स्तौ अ+, क्तिन् । १कौरिल्ये क्तरि क्तिच् । 

राजभेदे“ खक्मो चेवा तिद्चोव नोलोनामदणएव च" इरि ° 

१8४१अ ° “रुक्मो चेवा ह्न तिद्च॑व तस्यतनिधितौ रणे" हरि 

व° १४२अ० “जरासन्वं समाच्रल्य तथेवाह्ध.तिभोग्नकौ, 

हरि० १६० ०। 

दूति च्रीतारानाथतकवाचस्य तिरंकलिते वाचस्ले 

चआाक्तारादिशन्दाथ्निखं यः । 

८४ 

दू 

ड् घु अख विष्णोरपत्वम् अ+इ्ञ्। !कामदेवे स हि- 

रुक्मिर्यां विष्णोरंशात् शष्णात् जातः; तत्कथा यथा 

““ङ्क्िरटां वाखदेवाञ्च लच्छयां कामोष्टतव्रतः । शम्बरान्त 

करो जन्ने प्रदयुन्नः कामद्थेनः हरि० १६३अ० । 

णवं व्यत् पत्तिमक्त्वेन कामदेवखौव द शब्ट्ायेता नाभि 

णाषस्येति ब्व: । कामदेवदेव्याञ्च अभिलाषे आ पचारिक 

शूतवन्ध। नजधेकख अ इसे दम् अ-+-दञ् । रभेदे, रेरोषो- 

क्तौ, 8 निराकरणे, ५ अलुकरस्मायाम्, ईैगदे, ऽविखये, ८नि- 

न्दायाम्, ९ सम्बोधने च चव्य °चादि | निपातेकाचकतात् 

अस्य प्ररट्यसंन्ना तेन इ इन्द्र इत्यादौ न सन्धिः 
ड गतौ ब्वादिण्पर० सक अनिट् | अयति ेषौत् इयाय 

द्यतः इयुः इययिथ दूयेय | अयन् इतः इतिः अय- 

नम् । आयः इत्वा । “उद्यति ऋ तदह्ध.तमालिभिः” 

नैष ° “अयष्ठदयति सद्राभञ्जनः पद्धिनीनास्' उद्भटः । 

“उदयति विततोद्खं रश्िरज्जौ'' माषः । अयद्च धातः 
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कटो गतौ इयत र् ददति प्रस्लेषात् लब्धः सिण्कौ° 

इक. अरणेऽधिपूवक एव कित् कित्करणमधीग्ेव्यादौ विेष।- 

थेम् आदादि०पर०्सक०्खनिट् | अध्येति अध्यषीत् 

अध्यगात् इत्यन्ये दण इवाख तिङ्क क्प न ठति । 

अधोयन् । “ससोतयोराषवयोरधोयन्” भङ्किः । एतद्योगे 

कमणि संवन्धविवच्तायां षी । मातुरध्येति । प्रति 

पदविदह्िततयाऽनया षडा न समासः सातुरध्ययनसम् । 

““कियत्खिदिन्द्रो अध्येति कियन््रातः कियत् पिः” 

०४, १७,१२ । ^रामख टयमानोऽसावध्येति तव 

लच्छणः'” भट्टिः सम्बन्धाविवन्तायां त दितीया । “अग्नि 

खम्य'सध्येषि रलो ।"कठो०। “कयभारुणिः संप्रती- 

मात्मानं वैश्वानरमध्येति" दा. ० | “कधोह्ि 

भगवन् | ब्रद्धोति"' छा" । , ॥ वंाहर 

कट षए०एति भूभिरद्धिव्य गचखति इ-कटच् वा गुणाभावः । 

इक्कटः ए०दयते इ-किप् इत् लभ्यः कटो यस्मात् ट ° तख कः। 

कटसाधने कणविशपे लिका० इत्कट शति ारा० । 

तख सच्िलषटेथादिः कुमुदा ° चतुरथ्ां च | इक्टिक 

तत्सत्निठद्देणादौ लि° स्तिवां ङीष् | ग्रचा० चतु- 

रण्थाम् इनि | तदये स्वां डप् । 

इङ्कवाल ख ०८चेत् कण्टके (१ ४ ७ १०)पनफरे (२,५,८,११) 

त॒ सहाः समन्ताः स्छादिक्कगालदति राज्चचखाभनि हेतः” 
नोल० ता०्खक्तो व्धेलमग्नतः चक्तस्यानानामन्यतमस्याने- 

रव्यादिशमस्त प्रहाणं स्वितिेतके राजयोगभेदे । 

इत्, ए” दष्वतेऽसौ माधृ्यात् इष+स । स््ररसयुते असि- 

पले खनाभख्याते टचे । तद्धे दगुणादिकखक्घ'भावप्र° | 

दुदी छदः प्रोक्तस्तया भूभिरसोऽपि च । यडमूलोऽसि- 

पल तथामधुटणः खट तः । इवो रक्त पित्तवाबल्याटघ्याः 

कफप्रदाः । खादुपाकरसाः स्िगधायुरवोमूबला हिमाः, 

अधेच्मेदाः ““पौ रूढ कोभ रकञ्चापि वंशकः शतपोरकः। 
कान्तारस्तापरेचु् कार्ड चः सू चिपतकः । नपालो दवष. 
लर नीलपोरोऽथ कोथरत्। शत्येताजातयस्ते षां कथयामि 

गुखानपि} तन पौ स्डक्रभोरुकयो गेखा ४ वातपि्षप्रशमनोमधु 

रोरखपाकयोः। सुशोतोट हणो बल्यः पौर्ड,रोभी रुकस्तथा 

अथय (कुशिया) को एमतोगु्ाः “कोशकारो गुर्ःशोतोरक्त 

पित्तच्यःपहः। अथ (काजला) कान्तरे्त गुणाः कान्तारे. 

चग रु्ेष्म; स ्रलोट हणः सरः । (बडोसा) वंशक्युखा 

“दीषेषोरः सुकठिनः सारो वं शकः खढवः। थतपोरकयुणाः 

«शतपर्वा भेत्किञ्चित्को एकारयुषान्वितः | वपियेषाक्कि- 

चिद्रूचच सच्तारःपवना पः" सुशुते त॒ काण्डे रित्यत 

काठक रिति प्राठः इतोऽवशिष्टानां गुशास्तत्रोक्ता यथा 

कान्तारतापसाविच्च बंशकालुकरौ गुखे । णवंगुणस्तु 

काषत्त्ःसतु वातप्रकोपणः) रचीपत्लो नोलपोरो नपालो 

दीषपलकः । वातलाःकफपित्तघाः सकषाया विद्ाहिन 

भाव०प्र° ` वालडुबड्े चुगुणाः बालद््ु; कफं कुर्या - 

चछ दोभेहकरच सः । युधा ठ॒वातद्त्छादरोषन्तीच्छाच 

वातदत् । रक्तपित्तहरोदद्गः चत्दलवीयलत् । अथा- 

क्भेदेन गुणभेदः मूले ठ॒ सधरोऽत्यथे' सध्येऽपि मधुरः 

रतः । अ ष्वषिषु विन्नेय इन्त. णां लवण्णोरसः । 

खथ दन्तपौ डितेच्ुरसस्य गुणाः दन्तनिष्योडितख ल्ोरसः पि- 

्ताख्तना शनः | शकेरासम्ीशःखादतिदाद्ो कफप्रदः। अथ 

यन्त्रपो डितेक्तुरस युष्ाः भूलापजन्तु सन्ध परादिपौडनान््ल- 

सङ्करात् । तखादिदाडी विदम्भो गुरः ख पद्यान्तरिकोरसः । 

अथ पदयुषिते्रषयु्याः रसः पदे षितोनेषोदयस्डोवातापष्ो- 
यरु्विंकफपित्त करः शोभी भेदन ्ातिमूललः । अथपकसे - 
कषरषख एणाः दचोर्िकारास्वटदा इम पित्ता लना थनाः ॥ 

छरबोमधुरा बख्याः च्जिग्घा वातहराः खूटेताः । इष्यामोड- 

द्राः ख्याता डं हइश्याविषद्धारिणः। अथ (कोला) फाखितख 

लक्षण गुणाश्च इच्लोरसस्तु यः पकः किद्िद्गाढो ब्धद्रवः। 

सरवे विकारेषु ख्यातः फाणितसं न्या । फाणितं गुवंभि- 

ष्यन्दि "हणं कफशुक्र सत्। वातपिन्तरमान् हन्ति मूल्- 

वस्तिविशोधनम् । खथ मल्धपण्डयाः(सारय॒ड) (राव) इति 

ख्याताया लच्णं गुणाच द्षोरशोयः खं पकोषनः किंचि- 

ह.षान्वितः । भन्यवत्छदृन्दते यखात् त्खर्डोति ततः 

ख्टता । मत्ख ख्डो भेदिनो बल्या खष्वो पिानिलाप्ा । 

मधरा टंहशो टष्या रक्तदोषापह्णाः खता । अथ 

(वभि णड) गु्ख लक्षणं गाञ्च इचतोरसोयः 

दम्मकोजायतेलोचवद्.ढः । श ग्ोगौड़रेणे ठ 

सत्खख्डपरोव गृदधोमतः । गृडोषयागुरः स्लिगधोवातघुौ 

मूत्रथोषनः । ` नातिपित्तष्रो भेदःकफक्रमिनलप्रट्ः । 

अथ नवषुरागुडगुखाः गृडोनवः कफासकास- 

क्मिरोऽग्निरत् । पिषो मधुरः स्लिगधो वातघुो- 

ऽष्धकप्रसादनः स पुराणोऽधिकगुशो बुधैः पय्यतम 

खतः" द्रव्यभेदेन दुक्तख गुडस्य . गुणाः . स प्रा णमा 

विनिन्हन्ति सद्ाटरक्षेख पिश्च' निहन्ति च तदेव इरोत- 

कोभिः। शुर्टय्रा समं इरति वातभयेषसििलय दोषब- . 

यच्चयकराय नमो गुडाय” ( खांड ) खण्डय युणाः 



द््ु 

खरजन्तु सुर ठष्ये चचुष्य' ट हणं हिमम् । वातपित्तहरं 
्जिगधं बद्ध वातहरं परम् | ( चिनि) तायाः 

ख्तणं गुण्णाच्च खणडन्तु॒ धिकताद््पं इश्चोतं 
सिता। शिता मधुरा रुच्या वातपित्ताश्रद्ाह्ृत् । 

सूचा च्छरिंञ्चरान् न्ति चछथोता शुक्रकारिणौः। अय 

““(मिचरि) सितोपलयु्याः भवेत् पुष्यस्िता शता 

शक्रपित्तदरौ मता} सितोपलनिभा ष्व वातपित्तहरा 

ह्िमा। शर्करा ख्यं तोखारकडदाहर क्र पि्चतत् । 

यथा ययैव नैर्मल्य सधरत्व' तथा तथा । ेहगौरव- 

क ~, | द्च्ु 

इत्तुकुटक एण दशन् टडयति कुड्-शिस्सिनि क् न् दत । इक 
च्छेदके गुङकारके कषीवलभेदे । [रकाशे सवी भावप्र° 

दू्तुगन्ध इ* इूत्तोरिव गन्ध एकेद््थावयवो यख । श्छ्द्रगोक्चरे 

इक्तुगन्धा स्तौ स्तोगेन्च इव गन्धोऽखाः । ्कविदार््ाम्, 

इत्तुज विशदो द्रसाञ्जायते जन--ड ५त० । इृचुषिकारे 

युडादौ “फाणितञ्चौव मत्खण्डो गडः खरण्डकमेव च । 
सिता सितोपलाश्रेते षड्भेदा इचुजामताः । इूकुशब्दे 

शर्ट तद्युणादिकसक्ताम् । [विशेषे रकाशे च । 

इत्तुतुल्या स्तो इषा ठच्या पल्लादिना । (जनार) शधान्व 

शत्यानि सरत्वं च तथा तथां > इति भावप्र" इच्वगंः | इत्तुट्र्ड ण इन्दे ण्ड इव द् ण्डकारे ट् घललौ इच्तयदिरष्यल स्तौ 

एतत् प्रसङ्गात् चछखते खण्डा दिजात द्रव्याश्णामन्य दरव्यजातशथक - 

राशाञ्च युथा जक्गा यथा| “यो यो मत्ययर्डिकाखर्ड- 

अकरणं खको गुणः । तेन तेनेव निरदेश्यासेषां विखा- 

वे गुणाः । सखारस्थिता विमला निःचारा च यथा- 

यथा | तथा तथा चखवतो विज्ञेया यकेरा बुघेः । भधु- 

अकरा एनग्खदैयतोसार हरी खला ङेदनो प्रह्कादनौ कषा 

यमधरा सधरविपाका च| यवासशकंरा भधुरकषाया 

तिक्गादरसा ख ्महरो सरा चेति। यावल्यः शकेराः 

प्रोक्ताः खर्वा दाद्प्रणाथनाः । रक्तपिन्तप्रथमनास्डर्िमू- 

चछंटषापहाः । खक मधृकपुव्मोलयं फाणितं ` वातपित्त- 

कत् । कफषु' मधर पाके कषायं वल्खिदूष्म्” 

"मन्दाक्रान्ता वितरति रसं ने यदिः कदाऽपि 

चन्दो । चचरोणवञ्चशुदर्ड् गिप्राणां तु नलिर्भतः 

काचिकाषु “कुञ्च रूडभिच् दण्डां चः" देवौ ष” द्चो- 

विकारः अथ । रेचव युडादौ लि । “रेचव यड़- 

वलितस्'"खटतिः । इच खां भवन चेतर" अाकटच् थाक- 

नच चवा तङ्भवने लेले । 
च्छायसम् म° “ल् च्छायानिषादिन्य'? रषुः अत 
च्छानिषादिन्य इतिच्छेदः सिन्को ° खां वनम् । अवन- 

स्पतित्वात् निन्यं खत्वम् इच् व्यम् । २कोशिलाणक्ते च 

राजनि०। शष्च्छावाम् [दचभेदे लाये कत् । रेद्ुटचे 
इच्चुक इण स्चुप्रकारः स्वला° कन् | {दषुतृल्यखादे (नडा) 

इच्तुकाण्ड इ° इक्तोः कार्डद्य कार्डोऽख । 

श्छञ्चटणे (खज) चुः काणडडव शष्द्दण्डं च । “चिप्र 

रो न जण्टे म्रिच्ुका णम्” माघः । 

इन्तुकौय लि० इच्तवः सन्यसिन् क नद्धा० कुक् च} स्च 
युक्ते देये तन्न भवः अण विल्व ° छख लक्। रेच्तुकखत्र 

भवे लि° च्िवां डप् । 

१काशब््ते 

दत्तां दाया | इत्त- 
[> ॐ 

इत्तुदर्भा सल्लो दारिव दभेवन्धोऽद्धाः । टणपलिक्षावास् 

राजनि०। [ इच् रषदल्यजलवाहिनि नदीभेदे । 
द्द स्तौ इलुमिच् रास्वादः ददाति ललेन दा-क | 
इत्ुनेव नण०द््र्नौयते एुनरूतपादनायारोष्यतेऽनेन नो-षन् 

चतो नेल्भिव वा । इच् नेनाकारे तदुखन्यौ । 

इक्तुपत ए० श्त्तोः पल्नभिव प्रमख | (जनार) धान्यभेदे । 

इक्तुपाक ष ° इयोः पाकः पच्यमागोरलादिः । गड़ादौ 

इततुप्र ए०द्च् रिव पूयेत ट-कमेखि घजयेक हस्लपच्च नोत् । 

शर्ते रल्रसा° । 

इत्तुबालिका सती इचोर्गालः केशद्ब बालः शीषं स्यपनादि- 

रथाः । इच तलग्रशोष काश्ये राजनि° 

इन्तुभक्तितौ सल इच्च भक्तितो यया जातिवाचकपूर्वं पदनि- 

छान्तत्वात् ङोप् परनि ° । च्, भच्तणकन्चय च्तिवाम् 

इक्तमतौ सतो इच: क् रसोऽख्यसाम् नद्यां भत् ङोप् । 

नदोभेदे'“लोता चेच मतो जेच्वा देविका च महागदौ "भा ० 

न्ट. [६त०। इकू रतदुसन्धौ न ०। 

दूत्तुमूल षु°द्त्लो्भलं मन्विरिव मूल सन्ध्यस्य । १ब॑शटच्ते । 

इभे ए० इुरर्त॒ल्योभेहः । छडोक्ते प्रभेहेदे नद्ध दा 
विंशतिनिदानसद्ितास्तलोक्ता यथा 'दिवाखश्रव्यायामा- 

लखप्रसक्तं ओोतस्जिग्धमधुरमदयद्रवाच्नपानसेविनं षरुष 

जानोयात्मनेष्ध भविष्यतीति । तख चैवं प्ररसखापरिपका 

एव बातपिन्लष्नाष्यो यदा भेदखा सरैकलसख्पेत्य मूल- 
वाह्खोतांस्यर व्याधो गलया वन्ते ्म खमा शित्च निर्िद्यने 

तद् प्रभेदान् जनयन्ति| तेषान्त वृब्ब पाणि इस्त 

पादतलद्ाहः क्िग्धपिच्छिलगुरूता गःलाणां मधर- 

शृक्लमूल्रता तन्द्रा साद्: पिपारा दमन्वञ्च आासस्ताल 

गखलजिह्धादन्तेष भलोत्पत्तिजटिोभावः केशानां एद्धिद 

नखानाम् । तनाविलप्रमूतमूलबलच्चखाः सव्व णव बव्क 
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होषवचल्याः सह पिडकाभिः । तत्र कफादुद्केलुरा- 

सिकता शनेसैवणपिटसान्द्रशुक्रफेनमेदहाः दथ साध्या दोष- 

दूष्याणां खभक्रियत्वात् । पित्तान्नोलहरिद्रास्चारमञ्जि- 

छाशोखितमेहाः षट् याप्या दोषदूष्याशां विषमक्रिय- 

त्वात् । बातात्यपिर्वसान्लौद्रहस्तिमेहाञ्त्वारोऽसाध्यतमा 

महात्ययिकत्वात् । तन्न वातपिच्चमेदोभिरच्चितिः चश्ना 

पर प्रमेहानु जनयति वातकफथोखितमेदोभिरन्वितं 

पित्तं पित्तप्रनेहान् । कफपि त्तवसामच्जभेदोभिरन्वितो 

वायुव्वा तप्रमेह्ान् । तन्न॒ श्रो तमवेद्नषूद्कमेष्ो मेहति 

इचुरतच्छमिनुमेषटो, छराभेहो चछरादल्, स. 

जम् सिकतादुष्द्ग सिकताभेहो शनेः सकफ टत 

अनै्ेहो, बिशदं लवणतल्य ' लवणमेहो, 'हृटरोमा पि्ट- 

श्सठल्य पिमेष्टो, आविलं खान्द्र' खान्द्रभेहो, शकदल्य' 

शरभे खोक स्तोकं सेनं पोनभेदो मेहति | अत अष्धं 

प्पित्तनिमि्तान्वच्यामः। सफेनमच्छं नोलं नोलमेहो मेहति 

खदा हरिद्राभं हरिप्रामेहो, अग्रसगन्धमन्ठमेषहो, सुत 

च्लारप्रतिभं च्लारमेहो, मञ्जिोदकपरकाथं मञ्जिहनेही । 

शोयितप्रकाश शोखितमेहो मेहति । आत जख" वात- 

निमित्तान्च्यामः | स्थिः प्रकाशं सर्पिमेहो भेष्ति 

वसाप्रकाश' वसाभेो, तो द्ररसवे चौ दरनेहो मत्तमातङ्ग 

वैद्दप्रदद्ग' 'हस्तिमेहो मेहति । मचिकोपसपणमालस् 

सांसोपचयः प्रतिश्यायः भै यिल्डयारोचकाविपाकाः कफप्र- 

शेकच्छदिनिद्राकासश्वासाश्चति छे प्रजानाम्पद्रवाः | इष- 

श्चयोरवद्रणः वच्खिभेदो मेद. तोदो दि ल मच्डो काञ्चरा- 

लीखारारोचका वमथुः परिधूभायनं दाहो मूच्छां पिपासा 

निद्रानाथः पाख्ड रोगः पोतविर्स् लनेलत्वदधेति पंतति- 

कानाम् | हो लोल्यमनिदरा स्तम्भः कम्यः लं बद्व 

रौषत्वद्धति वातजानाम् - रएवभेते विंयतिः प्रमेहाः 

शोपद्रवा व्याख्याताः । त्न वसाभेदोभ्यामभिपन्नशरोरख 

लिभिर्टोख्ाद्धगतधातोः प्रमेदिणो दथ पिडका जायन्ते । 

तद्यथा । शराविका सपेपिका कच्छपिका जालिनो विनता 

चुच्लिशो मद्धरिका अलजी विदारिका धिद्रधिकषा चेति। 

शरावमाल्ना तद्रा निश््रमध्या शराविका । नौरवणप- 

संस्याना तत्मलाष्पा च सषपो। सदाहा जूम्मसंस्याना 

तया कच्छपिका बुधैः । ज्ालिनो ती्रदाहा ठ मांस- 

जालसभाटता | महती पिडका नोला पिडका विनता 

टता । अहत्यल्याध्विता न्नोया पिडकासादठ एन््िणो । 

भर्रसमसंस्वाना सेवा सात मररिक्रा | रक्ताखिता 

२२९. 
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स्फोटवतो दारुणा त्वलजी भवेत् । विदारी कन्द्वहत्ता 

कठिना च विदारिका विद्रपेज्ञ चसंयुक्ता न्नया विद्रधिका 
नुषः | ये यन््याः टता भेहास्ते षामेतासत तत्कताः । 

शदे दि शिरं शे एषे मन्म खि चोलििताः । शोप- 

द्वा इव्भेलख पिडकाः परिवच्जंयेत् । ठत शरीरं 

निष्मौद्य मेदोमच्जवसायुतः । अधः प्रक्रमते वायु ना- 
साध्यासतु वातजाः । प्रभेहपूष्बं खपायामारति्यत् इण्डते । 
किञ्चिद्धाष्यधिकं मूतर तं प्रमेडिणमादिगेत् । लतस््ान्य- 

डानि वा यख्छिन् पूष्वैपाणि भानवे प्रटत्तमू्रमलधं 
तं प्रभेहिणमादिशेत् । पिडकापीड्तं गादश्प्टट- 

छषद्रवेः । मधभेह्िनमाचषे स चासाध्यः प्रकक्तितः । 

स चापि गमनात् खानं, स्थानाद् सनमिच्छति ! सना, - 

शते धन्यां, शयनात् ख्रभिच्छति । यथाहि वानां पञ्चा- 

नात्कषां पकषेद्तेन संयो गविथेषेख वल बश्वकपिलकपो- 

तभेचकादोनाम् वर््णानासनेकेषासत्पत्ति्भेवति । एवमेव दो- 

षधातमलाहारविेषेयोत्कर्षापक्कतेन संयोगविेषेण । 

भवति चात्र । सर्वव प्रभेष्ास्दु कालेनाप्रतिकारिणः । 

मधुभेहत्वमायान्ति वदाऽखध्या भवन्ति हि" तलंव चिक्त्- 

सास्याने . सतैप्रभेहख प्रकारान्तरे ह विध्यसक्ताम् । 

यथा “द्वौ प्रनेौ सहजोऽपथ्यनिमित्तचच भवतः ततर 

, सहजोमादरपिदवोजदोषक्लतः | अह्िताहारजोऽपच्यनि 

नित्तः। वयोः पूर्वेशोषद्र् तः शशो ख्कतोऽल्ाथो पिपाखभेथ 

परिवरणशील्च भवति ऊर स्थ लोबह्वाशथो स्िगधः- 
शय्या नखर्रप्रायेणेति?" “तल्लोदकमेद्िनं पारिजात 

कषायं पाययेत् इ मेङिनं वैजयनी कषायम्” च सख° 

इत्तुयन्त न° इलोनिष्योड़नं यन्त्रम् था ° त ०। दशुनिष्यीडके 
यन्त्रे ( महागाल ) “गोले कन्दु शालायां तेखय॑न््ेु- 

यनयोः | अमोमांखानि शौचानि” रूटतिः । 

इ्ुयोनि इ०इचोरिव योनिय ख । इर्डके इ्ौ राजनि ° 
दू्ुर ए० इष-बा०-कू रच् । #कोलिकाडन्ते ( कुलेखारा ) 

रला ° र गोचरे (गोखरो ) शङौ च शब्दारला० 8काथे 
राजनि० | संन्नायां कन् | $कोकिकाटच्त । रकाशठखे 

श्स्यल शरे च राजनि ° । 

इत्तुरस इण इ चोः रस इव रसो यद । / नडा ) इति ख्याते 

काशे १८ णभेदे । “काशः काथेचुरदिष्टः स खादिक्ुरसस्त था । 

इच्छालिकेत्तगन्ता च तथा पोटगलः ख्टतः | काशः 

खान्दधुरस्िकतः स्वादुपाको हिमः सरः | मूत्रठच्छाग्म- 

रोदाह्तय पित्तामरोगडत्” भावश्प्र० | दैत० । 



द्च्वा 

द्श्वोः रसे एु* । तख रुणादिकमिचु चन्द् उक्तम् । 

इ्तुरसक्ताध इ° इदुरखख काथः पाकभेद्ः । फाखिताटौ । 

इू्ुवज्ञो (ज्ञरो) स्तौ इशरिव छस्वादा वज्ञो बह्लरी वा लता) 

चोरविदाय्याम् । ( चोरकन्द) | राजनि 

 इत्तुवालिका स्त इचुरिव बलति वल ख् ल् । ( तालमा- 
खना ) दूतिख्याते !द्ते रकाे च| 

इ्ुवाटी स्त्री इचोवटोव । एरण्ड, के इलौ राजनि° । 

&त०। रेश्सूत्मादकलेल । खायं कन् । उभयल । 

इक्ुविकार ० &ैत०। इ जणब्ददथिते षडविध् द्ादौ 

इतुषेष्टन ए ° इकोरिव .वेटनमख । भ द्रसञ्े । भद्रञ्जःथरो- 
बाततेजन सलिल वेनः । छञ्जहयं.तु मधर तुवर शिथिर 

वथा । कम्पाखद्ा हटष्णार्तिमूलवसतय चिरोगडत्। दोष- 

लयहरखष्ण' मेखलाद्पयुज्यते" भावप्र० | 

शूक्ुशर ए इत्च रिष श्ट्याति श्ट-अच् । $काभेदे तदने 

हि गन्तरगा्रचतेडं त्वात् त्च वत् हसकल्वम् । 

शूक्ुशाकटः न° इक स्णां भवनं चेलम् इल्,+-थाकदच् । 
(दोक) इति ख्याते इल् भवनयोभ्ये च्रे । तदये 

शाकिनच्। द धाङिनणब्देाऽप्यलाथै न° । 

इक्तुससुद्र उ°द्रचुरसखाद्रूदकःखम्दरः। खखद्रभेदे ।“लवेचचस्रा - 

सपिदेधिड्ग्धजला न्तका” पुरा ० तत्स्यलमु सि०शि० 

उक्तम् ।' भूमेरङ्ग" लाररसिन्धोरुटकङस्य' जम्ब दीपं प्राङ्रा- 

चाग्य व्याः । अद्धे५न्यख्खिन् ही पषटक्ख याम्ये , -लारच्ी- 
रद्यन्ब् धौनां निवेशः" ""दक्नोरतदवेुरषख तखान्ददयख 

च खादुजवखय चान्ते" । 

इचसार इ, ६२० । काचितादौ । 
इच्छा ४० इच भिच्छामाकरोति दत् +आ+क- ड | १कटतु- 

ग्बपाम् २्ग्यवश्य आदिराजं च । “यख च्छाङुख्पत्रति'? 

ऋ ०१०,६.९ । स च वेवसखवमनोः एत्र: । ““मनोैधलत- 
ख्याखन् एता वै नञ समाः । द्रच्दाङ़बधौव नाभागोषटष्णः 

शर्यातिरेव च । नरिष्यःप्रांशुषषठास्ते नाभागारिटसप्रमा 

कद््षञ्च एषधुञ्च नेते भरतर्षभ" ! । “दच्छाकुज्ेऽदा- 

यादोमध्यदे यमवाप्रवान् रिषं ०१० ० ^“ तखोत्पत्तिप्रका- 

रशत वक्त: च्. बतस्तु मनोः पुत्र च्छाकुरभवत्ततः” । “तख 

सनगं चासो दिच्छाकोर्भूरिद्च्विणम् । तेषां च्यष्ो 
विकिरतु विङक्षित्वादयोषिनाम्'" ““इच्छाकुस्तु विकुचि"वै 

अटकायामवा दत्? इरि ०। इच्छाकोरपत्यम् । च्यण् 
द्छडि ° नि °। रेच्ताकस्तद्पत्ये बडष॒ तख लक ृच्छाकवः - 

“द्च्लाज्र्णं इरापे्ये ' “गचितवयसाभिच्छाक्र्णा मिदं हि 
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9१ ४६ इकव्रतम् ` " इच्चाकुभिः षण्यतरोकतानि" इति च रषुः। 

इच्चारि इ° श्ुरिव बमन्ताटच्छति आ+क--द्न् | काथ 
दे | [इुरिवालति अल ~प वा | काद भावप्र 

इच्चालिका स्तो इच्ष्णामालिरिव कायति प्रकाशते कै क- 
इख गतौ भ्वादि° पर सकण ट् | इ्खति रेखीत् । 

दूयेख रईखत्ः। णएखिता ण्खेष्यति रेखिष्यत् | 

इख गतौ इदित् भ्वादि° पर०्सकण सेट । इ्ङ्खति रेत् । 

इङ्कास्-बभूव-चखास- चकार । इङ्किष्यति । इङ्धिता 

रे्खिष्यत् । प्रद्घत् प्र्धितम् प्रेखणम् । ` 
द्ग गतौ ड्दित् भ्वादि°पर०सक° सेट् । इङ्गति रेङ्गोत् । 

दख्िवत् । इङ्गितम् । ^^त्वया खटमिद' विश्व यद्धेद्ध 

यद्ध॒ नेङ्गति भा०्व०४य्अ० । तद्ात्मनेपदित्वमपि 

“योऽवतिष्ठति नेङ्गते" यथा दोपोनिपातस्थो नेङ्कते 

सोपमा ख्टता'' गोता । अत्र स््न्ट्नमाल्लपरतायाम- 

ऽकम््ं कत्वम् । खिच्-इृङ्गयति चालयतोति प्रोरय+ 

तीति वार्थः। उद्भ-प्रोरये ““शुनमद्राखदिङ्गय” ०8, 

५७ ५७,। सम्+सम्यक् चालने । “ष्क रिणो समिङ्गयति 
सव्व तः” ऋ ० ४,७,७, 

दडः अध्ययने अधिपूवयै एव छिनत् अद् ° अन्म ° सक°्निट् | 

अधोते अधोयीत अध्येर-अध्यगो्ट । “अधिजगे, अध्य 

ष्यत-अध्यमोष्यत “योऽधीते शक्तितोऽन्वहम्” इतिः । 

“नाधीयोत कदाचन" मनुः । “अध्यै बेदां खिद थानय् 

भट्टिः शानच् अधोयानः । अच्छि कलं रि शट 
ऋअधोयन् “चधोयन्नात्मविदिवयां धारयन् मख्करित्रवस्” 

द्धिः अध्येतव्यम् “शरोतव्यमिह शर ख नाध्ये तव्यं कदा- 
चन" | ““ख्ञाध्यायोऽध्ये तव्यः? तिः । अध्ययनोयम् । 

अध्योयः“बेद्एव सद्ाऽध्येयः""पटतिः । अध्येता । अधीतः 

“अधी तवेदयेद्ाङ्गत्वे न” देदन्त खा०। न्नानाथत्वात् कर्ररि क्त 

धौतः "अधीते शतसाहक्म्'" ख्टतिः “आअधोतिः ““ख- 

धोतिबोधाचरणप्रचारसः'' नैष० | अध्येष्यमाणः । 

“पीत्वा पोऽध्ये ष्यमा ससु खाचभेत् प्रयतोऽपि खन्” मलः 

भावे अधीतम् | अधीतमनेन दनि ऋअधीतो । ““त्वयुत्त- 

रासङ्कवतोमधीतिनोम्"' कुमा ० अधीन्व^ख नधोत्य दिजेवे- 

दान् योऽन्यत्र करुते मस्? खटतिः ।' “अधीत्य चतरोवे- 

दान्"? षरा ०। अध्ययनम् । “अध्ययनेनािप्रल्टः” पा ०। 

“ख्तार्ड्वैरध्ययन' विनापि" मथ् रा ° अध्यायः“ खाध्या- 

योऽध्येतव्यः'” चछतिःखिच. अध्यापयति““खषटवधं बाद्धण ̀  

हपनयोत तमध्यापयोस "छनि; खध्यापिपत् अध्यजिगपत्, 



ड 
“अध्यापयामास पितुन्" मदः णिच्-सन् । अध्यापि- 

पयिषति-ते अधिजिगापविषति-ते केवलात् सन्। अधि- 

जिगांसते । अध्यापकः अध्यापकशन्द् उद् °अध्यापितः 

“ऋध्यापितद्धोशनसापि नोतिम्” कुमा ° | 

ध्यापको यञ्च जटतकाध्यापितस्तथा'' मनुः 

इङ्गः ० इगि भावे वञ् । १चलने कम्यने रङ््िते च । 

क्तरि अच । ३जद्भमे“त्ववा ्टटभिद्ं सव्य" य्द्धं यद्ख 

नेङ्गति ?भाग्व०४य२्अ० | ४अङ्गते च लि° मेदि) 

 इद्गन नण्ड्गि भावे ल्यट् | शद ङ्गिते र२चलने रेन्नाने च। 

शिच-लयट। ४चालने | “उर्पांशसवनखानिङ्गनश्ुतेःः' 

` काल्या० १०१,६, यतङपांश्ुववनखानिङ्गनमचालनम् 

यते “अनिद्धयमानानि शरे आअटतीयसवनात्?? 

तिः । क्कं० | युच् इङ्गना प्यत्र स्त्ी। 

इूङ्धि(ड)ल घणद्गि-इलच् वा लख डः । इङ्ग दटष्वे । “वोः 

रणड मिच्रम्ङ्गिड्प्रषुटन जोति" छतिः। 

धूद्धित नण इगि-भावेक्त। चलने २द्ृद्रतभावानेदके चेष्टा 

विशेषे “इङ्गितं इष्तो भावः इतिः" सञ्जनोक्त ३८्दय- 

स्ये भावे । “'अगद्सङ्धावमितो ङ्गितन्नया” कुमा ०८बाद्य 

विभाषयेलिङ्गभा वमन्तं न्णाम् | खररशेङ्गता 

कारोबच्तषा चेर्तिन च” मदना तख अन्तगेतभावा 

बेद्कत्वहक्तम् । “तत्र खरो गद्रदादि :, वर्खगऽखाभाविकः 

इङ्गितं खेदतेपथरोमद्यादि" व्यवण्वण रघु+ | “स 

विद्यादख ल्यानि निगढेङ्खितचेितेः"' चआकारमिङ्धितः 

चेष्टां श्ययेष च चिकोषितम्" “शद्गिताकारचे्टा- 

ज्ञ' शुचिं द कलोद्धवम्'' मलः । “तख सं टतमन्त्रख 
गढाकारेद्धितख चः'रघुः। केरि क्र ४चलिते लि०। 

द्ह्धः पु इङ्गति चलत्यनेनद्रगि-उण | रोगे । 

““्टतका- 

द्ङ्कद् कुष्टभूतादि प हइव्रणविषक्रमोन् । न्त्य - 

ष्णः चिलन््लन्नस्तिक्तकः कटुपाकवान्'"भावश्प्र। गौरा० 

डेष् इङ्दोव्यण्यत्र स्ती । ^तादङ्गदीखे हकतप्रदीपम्'"रषुः 
तस्छाःफलस् अण सच्लादि०्न ल्क् । शेङ्गदं तत्फले न °। 

असाः पव्यायदारा लक्षणं द्यते | हिङ्ग,पत्रता विष- 
ारिता वातनाश्कता तैल फलत्वम् तीच्छकर्टकता वूति- 
गज्विता क्रोड फलत्वम् ! रेच्योतिप्ररोदृच्वे घ°रल्नमा ०] 

इङ्गः ज ए इङ्गते भोगाथम् दगि-रन् द्रङ्गः लख्ड,देणसत ते 

जायते जन-ड अलक समा ०। लण्ड,स्यजने ।पूब्बाम्न्ाये 

नवश्यतं षडशीतिः प्रको्तिताः | फिरङ्गभाषया मन्ता 

शङ्क द् उ° इङ्ग, रोगस्तम् द्यति दो-क | {तापसतरौ 
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स्तेषां संसाधनात् कलौ । अधिपामर्डलानाच्च संमा- 

भेषुपराजिताः । इङ्ग, जाः नवषट्पञ्च लर्ड.जाच्चापि 

भाविनः” भेरुत° रशप्रकाश । 

इच्छक ए० इच्छा+खस्यते त्यये अच् इच्छ'कभिव रसोऽख 
कप् । (टावाखेबु) इति ख्याते १द्ते । अस्यै अच् 

सखाय कन् | २इ्च्छायुक्ते तरि° । 
इच्छ्छा स्त्रो इष-भावे श । इदं मे भूयादिति बेदान्तादिमते 

मनोधरमभेदे सखतत्ाधनविषयविच्टत्तौ न्यायमते, 

छखादिज्नानेन तत्साधनत्वन्नानेन चजायमाने द्टंमे 

भूयादिवयेव पे खात्धम्म" रयभिलापे च | ““अाभजन्या 

भवेदटिच्छा इच्छाजन्या भवेत् शंतिः । कतिजन्या 

भवेद्े्टा वचेशाजन्या भवेत् क्रिया? न्यायलिद्ान्तः 

कामः संकल्मोतिचितसा चङ्धाऽखद्धा शतिर्टति 

द्रीँधौभोरि्येवत् सैः मन रएतेति"” खतः मनोधर्त्व- 

भिति सांख्यवेद्ान्तिनः । “विगतेच्छाभयक्रोधाः? गीता 

“जनानि ले शवलं कि" न दुःखमतः परम् इच्छासं- 

षतो नासि यत्ने च्छा न निवत्त ते"हिवा ० “नीतो राविः 

चणद्व मया साद्ध भिच्छारतेया ` . मेष ° । “मदां मच्धे- 

परिकरो दनो “विषमय्यसुतं कचिद्गगेदच्डतं 

वा विषमोश्रेच्छया'' रघुः ।“योऽडिसक्घानि भूतानि हिन 

सया तघलेच्छया”'८दवद दा पतिभां्थ। विन्द ते नेच्छया तानः” 

“लक्तं शस्तरभ्टतां वासादिदुषामिच्छयात्मनः” इति च मलुः। 

“खे चछया विभजेत् सतान्"'दायमा ° ख्टतिः। सा चदि 

विधाफलोपायद््पविषयभेदात् यथाह भाषा” “छखन्तु 

जगतामेव काम्य धमेभय जन्यते । अधम जन्वं दःखं खात् 

प्रिज्ूलं सचेतसाम् । निदु खल्वे सखे चेच्छा तज ्ताना- 

देव जायते । इच्छात तदुपाये खादि्ोपायत्वधीयदि । 

चिकीषां ठतिसाध्यत्वप्रकारेच्छा च या भवेत् । तद्धेतुः ; 

ङतिखाध्येटसाधनत्वमतिभेनेत् । बलवद् दिषटदेठत्वमतिः 

स्थात् प्रतिबन्धिका। तदहेदतवबधस्तु हेत्व कखचि- 

` ऋति" । व्याख्यात" च शक्ता° । इच्छा दि फलवि- 

षघयिखो उपायविषयविखो च । फलन्तु इखं दुः खाभागच्च । 

तत्न फञेच्छां प्रति फलश्चानं कारणम् । आतणव खतः 

शुरुषा ५: सख्प्रवति । यजन्नातं शत् खट त्तितयेष्यते स 
स्वतः पुरुषाथे दति तल्लक्षणात् । इतरेच्छानधीनेच्छा- 

विषयत्व फल्लितोऽयः । उपायेच्छां प्रतीदटसाधनतान्नानं 

कारणम् । ठंतिसाध्यतवप्रकारिका ऊंतिसाध्यक्रियाविष- 

विणीच्छा चिकोरषा पाकं छया खाधवानीति तददमवात् | 
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चिकोषं प्रति 

कारणम् । अतएव खच्ां ` इतिसाध्यतान्नानाभावान्न चि- 

कोषं | बलवदिति बलवटुददिदटसाघनतान्नानं तन्न प्रतिबन्व- 

कम् | अतो सधूविषसं क्ता च्रभोजने न चिकोरषां। बलवदू- 

ह्धेषः प्रतिबन्धक इत्यन्ये । कखचिन्द्त इति । बलवद्- 

निष्टाजनकलन्नानं कारणमित्य्ध; । कतिसाध्यतान्नानादि- 

मतो बलवद्निटसाधनतान्नानखन्यख्च बलवद्निष्टजनकत्वः 

न्ञानं विनापि चिकोषायां विलम्बाभावात् कखचिन््त 

इत्वखरसो दिं तः" । 

विडवभेतत् दिनक ° यथात्र तयोमेष्ये ¦ अतएव फ- 

खन्नानख फलेच्छा प्रति हेततवादेव इरुषाथः संभवतोति 

खं दुःखाभाव एरषाथैः सुभवतोत्यधेः । नु यज्- 

ज्ञात" सदिल्यादेः स्वविषय ज्नानजन्ये चा विषयत्वमर्धस्त - 

था चोपायेऽतिव्या्चिः वखापि खविषयकेष्टसाधनतान्नान- 

जन्ये चऋमिषयत्वात् अत आह | इतरेच्छ ति” | 

च्यत ईअरेच्छामाद्ायातिव्या्चिवारणा्थं दितीयेच्छायां 

जन्यत्व" विथेष्योयम् । असम्भववारणाय आदये च्छायामपि 

जन्यत्वं विथेषणोयम् । भवति च सुखेच्छायाः इतरविषय- 

केच्छान धौनत्वम् उपायेच्छायाञ्च फलेच्छाधोनत्वञ्च । इष्ट 
साधनख फकेचधधोने ाविषयित्वात् न तत्र लच्षणप्रसर; । 
इरूषान्तरोयेच्छ माद्या तिव्याभ्निवारणाय सभवायदयषटित 

सामानाधिकरण्य निवेशनोयम् वस्तुतः सखसमवायिखम- 

बेतत्वप्रयोज्धत्वो भयसम्बन्धेन खपत्याखभिच्राया जन्वे च्छ 

याविषयत्व तत्वम् खपदमिच्छाफरम् इत्यन्यत्र विस्तरः । 

तब्रोदं बोध्य फलेच्छायां कारणं यत् खन्नानसक्त' तत् 
खरच्याुमित्यादिसाधारणम् | प्रत्य्तत्वो प्रत्यत्त' प्रति- 

विषयश्च हेत॒तया विषयत्नानजन्यद्चखादेषे त्तं मानत्वे णव 

तत्सम्भवेन वत्तमानख खख शिडत्वात् सिद्धो च द्च्छा 

विरहात् न तददिषयकेच्छासम्भव इति खित चेतत् 

कणादष्ब्नो पस्करयोः'" यथा | "'इखादरागः'' का० 

० | ““खत्चन्द्नवनितासेवनजनदनः इखादुत्तरो- 

षर तच्जातीये खे तत्साधने वा राग द्च्छा जायते" 

उष ० ^"तन््मयत्वा ञ्च" ड ° विषयासङ्गजनितो ढतरः सस्का- 

रविशेषश्जन््मयत्वम् तहशात् कामादरख काभिनोमल- 

भमान सव्व ल कामिनोद्भेनम्' 'उप०। “तन्द्मयत्वे तत्- 

परकाये बाद्याभ्वन्तरतस्तथा" इत्यन्यत्र क्तम् । अतर सं. 
स्तारादेव इच्छा जायते शत्यकेः संस्कारसाध्य ख्टतिदारव 
श्चकार हेतुत्वमवसोयते ! कचिद्रे८थशात् कचित् 
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जातिभेदवशाञ्च इच्छासम्पवः तदण्यक्तम् तल्ौव “अदा्च” 

“जातिषिशेषाञ्" ० । यद्यप्यञ्टः साधारण कारं 

तथापि कचिदसाधारणकारणतामलुभवति भशवे तच्जन्म्रा- 

नहुमूतकाभिनोसेवनद्खखा पि यौवनोद्ध दे कामिनोरागः"” 

उप० | न च तलापि अदयप्रस्तबालक्खय स्तन्यपा- 

नरागद्व लन्द्ान्तरोयतत्संसकारजन्नानद्यैव हेठत्वमस्तु 

किमदष्खय साधारणकारणखासाधारण्कारणताकल्यने 

नेति चेत् ततृकल्यनेऽपि तत्र॒ ऊोवनादषद्स्येव अनापि 

अढदटविगेषद्धं वोद्धोधकस्यानोयतया अवश्यकल्सनोयत्वे 

तंव हेठत्वौ चित्यात् । पदाधेभेे जातिभेदङव 

णव रागः | यथा मदुष्यजातोतानामद्दौ रागः ग~ 

जातोयानां दशादौ, करभजातोयानां कण्टकादौ, 

शयकरादेर्विष्ठादौ रागोत्मसतिः। तथा च विषयविशे- 

घराग' प्रति जातिविशेष णव कारणतया कल्यनोयः । त- 

ललापि जातिषिशेषोत्पादकतयादद्खकार णत्वे ऽपि जाति- 

विशेषसख कारणत्वमसतये व तमहुत्पद्यादष्खाकारणत्वादिति 

वोध्यम् खं भे मूयादिति इःखं मे मा भूयादिल्येवं पः 

छखदुःखाभिलापः । 

उपाये प्रति ठ इ्टसाधनतान्नान' हेतः । भवति च 

पाके भोजनसाधनतया, भोजने च च च्िटलतिसाधनतया 

न्नानात् इच्छा । तद्ञे खिवाक्यन्त पाको जायताम् ` 

इत्येवं खम् । सेयमिच्छा न्नानकल्यादिवत् सविषया 

तद्दिषयञ्च दिविधः बाधिताबाधितभेदात् | यत्र इ्ट- 

साधने वस्तुनि इटसाधनत्वन्नानादिच्छासा सहिषयिखो 

यत्र त॒ अनिषटसाधने वस्तुनि इषटसाधनत्व भ्नमजा 

ऋसद्विषयिखो | सा च प्राशिमात्रसाधारणी ईखदेरेच्छा 

छ सदा सदहिषविणोतखा बाधितपदायविषयकत्वाभावारेव 

तथातम् तेन तसा नित्यत्वेन दःटसाधनलत्तानाधोनत्वाभा- 

बैऽपि न क्षतिः। योगिनां त प्राकाम्यकामावसायि- 

ताद्पञर्ययोगात् कामाट्सारि्यरष विषयाभवन्तीति 

नासद्िषयिणोति भेदः यथोक्तः सां* कौ०। "श्राकाग्य 

मिच्छ ानभिधातः यतो भूमादुन्डच्ज ति निमच्जति यथोदके 1 

कामावसायित्वं सा सलसङ्कल्यता । यथाऽख सह्यो 

भवति भूतेषु, तथैव भूतान भवन्ति । अन्येषां निया 
नि्ेतव्यमलुविधीयन्ते योगिनान्त॒ निस्चेतव्याः पदार्थाः 

निचचयम्? । निं तव्यनिदयशब्दौ काव्यक्षामावुप- 

लच्तयतः तथा च यथाकाम" तेषां विषया भवन्तीति 

न असृद्धिषयकत्व तेषां कामानामिति विवच्यम् । इयमिच्छा 
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षषृत्तो हेतुः एचदाया बाधितविपयकत्व प्र्सि्विस - 

वादिनो तदुत्तरं फललमभाभावेन तखाः विसंवादित्वात् । 

शदिषयकत्वे शंवादिन्येवेति भेदः तथा-च प्राणि- 

मालाणां प्रदत्तौ इच्छा डठनैश्रख प्रदत्तौ तसा, 
नित्यलात्। गादोनामपिं हरिदद्टण द्थनादिना जाव- 

भानायाः प्रहततेर्पलम्भात् तत्कारणमिंच्छास्तोत्यतुभोयते 

शूर्यास्तु मेदः तेषां वस्तुमः  सर्दशदिवेकंसन्यतवा- 

$सदिषयेऽपौच्छा जायते | कियमिच्छा छबन्तो्तरविद्ित 

कषाग्यच क्यजादिना, घादत्तरविह्ितंखनार्दिना च वाच्या । 

सल एलकौम्या, आ शनाया, उदन्वा इचयादौ कास्य 
शादिश्राच्या, पिपासा बुभृत्ता लिका यादौ सन्- 

षच्या । स्वव च द्टाधनन्नानादेव तत्ततर्दिषयेष 

द्च्छा जायते खनुप्रत्ययताच्यायां विकौर्षायां तु नैव 

किन्तु सत्र मतभेदे कारश्छन्तरमष्यस्तिं तथा दहि 

अतिकाध्यतवप्रकारकेच्छा चिकोषां पाकः न्रा शाध्यता- 

निद्यारिका | तलत्र च ठतिशाष्वत्वन्नागं कारणमिति 

शखः तेन एषिजलादौ ठ्तिखाध्यतवाभाषेम न तल 
चिक्लोषां । सतिषाध्येरषाधनलतवत्तानं वलवदनिातुबन्वि- 

श्वत्तागद्च दहेठरिति भैयायिक्ाः | तेन इधाजलताड- 

भादो लिक्षाध्यत्वयद्धेऽपि न चिकौोषां तत्र दटछा धनत्व- 

खहाभाशात् | विषभिन्रिताच्रादेरिदसाधनत्वखद्ेऽपि बल 

वद्निशटषाधनत्व॑पहाच विकोषां ! तदेवव् शक्ता चक्ग' 
वश्च प्राक दर्भितं तलचदिनक्षरोरेषोः यथा । 

“नहु शतिशाष्यवान्नानख खातन्त्येय विकिर्षीं प्रसि डैतलवे 

भानाभावः । तद्वमावच्छित्रविरेष्यकेषटसाधनतान्नानखं 

शंन प्रकारवेच्छं प्रति हेठतायाः कंप्रलाव् शदिराध्यपा- 
कैत्वावच्छिद्चविेष्यकेष्टसाधनतान्तानादेव वचिकौ्षायाः 

खज्भषादिति चेन्न यन कतिक्ाध्यपाकलेने्टसाधनल' 

न ब्टष्ोतमपि तु शुद्धपावत्विन शतिखाध्यस्वं शुद्धपाकव्येने- 

हषा धनत्वं च ग्टद्ोतं तल्लापिं पाकगोषरग्र्टत्त राल्ुभाविक- 

वैया वदलुरो्ेन विक्ोषावा अण्या वश्यकत्वेन तन्निर्वाहाय 

जतिसाध्यतान्नानख क्लान्ते ख देतुताया खावष्दकत्वात् । 

चथ शं्षाध्यतान्नानसखय प्रतिक्क्षत्वादेव टष्यादौ 

विकीर्षाहतृपादीव् संतिशाध्यताक्तागस्य चिकीषें प्रति- 

दत्वे सानाभावद्ति चेन्न कतिषाध्यत्वाभाव तद्याष्य- 

तद्वच्डेद्कधमं स्नानानां प्रतिबन्धकत्यकल्यनापेल्या ल 

सिदाध्यतान्नानसख रेत॒तवे लाघवात् । इषटसाशअनवान्नान- 

शिदि । अन्यया निपूफललन्नानेऽपि चेचषन्द्नादौ 
१२ क्षा० भागं २ 
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चिकोषौपर्तिरिति भावः । अले दस्योध्यस् | पाकविेष्य- 

केटसाधनवान्नानद्य कयं तावच्डेदकं भ॒ लतिसाध्यपाक- 

गोचर चिकीर्षीत्वम् ठतिक्ठाध्यत्वप्रकारकत्वनिवेशे प्रयोजनवि- 

र्हात् पाकोजावताभितोच्छाया असंमह्ापत्तेश्च 

किन्ठुः पाकलावच्छिञ्ज्ठख्यविशेष्यकेच्छातवस् पाकसाध्ये 

खं जायताभितौच्छायां व्यभिचारवारण्यायं शख्येति । 

दटसाधनतेल्थल च्छा खरपसतो विथेषणम् । तेनेच्छा- 

न्नानश्न्यश्ञालेऽपि विकोषौनिवाङ् इति | अतर सतिसा- 

ध्येतान्नानसख डतुत्वादेव । बलवद, ति । दिष्ट ह षविष- 
यभूत हभ इः तादरये न्ञागात्, सर्पादौ तत्छाधनता' 
त्तागात् । हे बलवश्वै च जातिषियेषः। प्रतिभन्धकमिति । 
न॒ बलवदुदे बविषयसाधनत्वश्चानख्य प्रतिबन्धकते च~ 

लखामस्याग॑ंमनजन्यनरके य॑दा लवान् देषसद्ा सेवर 
तादधदेषशन्वद्यागस्यागंमने ताद शगर्वल घनेन्नान- 

वतकचछाप्रदत्त्योरतुपपतिः रष चैत्र कालान्तरे 
ताशदेषशकषवेपि । ग च तत्कालोनतत्म शष येच्छा प्रति 

रत्ति भरति च तत्कीलोगवत्म् षोयवखवदुदिषटजनकल- 

च्रान्य प्रतिबन्धकत्वं कंपते । यत्पुरुषख यदा म कापि 

हे षस्तैत्काखडुरुषान्तभोवेन ताटच्प्रतिकवैनवकत्वद्याक - 

शयनाच्च तल ताहशप्रतिबन्धकी प्रसिद्धिरतन्ततदटभावद्पका- 

श््यद्ाभावात् प्रदत्यदपपसिरितिं काच्यम् यत्एश- 

षद यदाऽगम्यागसनज्न्धनरके लव षसादा तत्पुर 

षस्य तम्र च्छालुत् पादादभेस्याभैसनभों वरतत् दर षीय तत्का - 

लोनेच्छाया आप्रखिद्चरा तत् डषतेत्काजानाभाभेन 

ताडश्कीय्यं कौर्यभावद्याभावेन तत्र॒ तट् इुरुभोयान- 

स्यागमनगो चरे च्छा तत्मदैमरयौजर्बख भि न्तापरेरितिं 

वेच ठद्वभेप्रसारकदेषविशिष्ख तंदधमाटछत्रजनकं 

स्वान ततम प्रतिबन्धकत्वं लस नेगोक्ताप यभावान् । 

वंहभेप्रकारकदे वालत्तरताढदेच्छायां ताद हेष भावः, ता- 

ट थदेषो षद तद्गो चरैच्यायी तंडर्मावच्छिच्लमरकत सानाभावः 

शरणम् । यलवदूदेष इतिं | पाकादिगे चरेच्छायो 

वखवद्द धेविषयसाधनत्वन्नागजर्म्यः पाकगोचरोहेवः 

प्रदिवन्धकः पूनौक्प्रतिकन्वर्कलवहयक्षखमापेश्टा = लाष- 

वादिति भाषः यल गोकटद्वखोत्कटद्ः खजनकमेकखिन् 

कषप ग्टहीतं तल सत्मतिपचस्यल वेच धयोरल्- 

त्यन्त स्वन्द्ते तल काययकाले दे वाभावस्य सत्त नेच्छा - 

त्मादापत्तिः । न च यल बलखवदुदिष्टसाधनल्यत्तानेन 

लीयच्ये हे षोजनित इत्तर्चये शूषात्पादापत्ति खव^ 
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पोति वाच्यस् | तलच्छालादखे्त्वात् चशण्यविलम्ब 

शपथंनिर्ोयत्वादिति आअन्यद्त्यनेनास्वरसः द्वितः । 

दलवद्निष्टाजमक्षलन्ञानसिति । चलापि तद्गमेप्रकारक 

ह्ेषोतरेच्छायां तद्न्मावच्छिन्राजनकलन्तानं कारणं तादश 

ह्षादत्तरच्छायां त॒ तङमेप्रकारकद्वषाभावः कारणमिति 

निषकरौवोध्यः । मूते कसय चिन्त इत्यनेनाख्वरसः 

खचित । श च बलवद्निदानरुवख्वि वन्तानत्यख डहेतताव- 

च्टेद्क्षत्वे अलवदनिदटजनकत्प्रकारतानिद्पिताभाषविशे- 

ष्यताशथालिलादेलादथनिद्धयनिद्पकभावषटितत्वेन गोर- 

वात्तद्षटितगलवदनि टसाधनत्न्ञानाभावत्ेनेव डेतत्व 

युक्तम् । भ्वाभ्रालाययन्नानानास्कन्दितिबरूवदेनिष्टानह- 

बन्निलन्नानलत्वापे्तया 

अस्वितवन्नानतयख्थ प्रतिवबन्धकतावच्छ दकतवे गौरवभिति वा- 

| च्यम | यद्धादौ बलषद्नि्टसाध नतवसन्दे हेऽपौ च्छा प्रहत्य 

दबादशवद् निष्टाचवन्धित्निखयस्तैवेच्छाप्रतिबन्धकतायाश्त ~ 

दभलुबन्तिलशं थया पि प्रतिबन्धकतायाच वाच्यतया च- 

विपरौतमौरवादिति | न च बलवद् नि्टानठुबन्बिलन्ना- 

मछ प्रवक्षते तदहिषयसख विध्य येत्वाभावात् “न कज्ज 

भश्येदिल्यादि'?-वाक्यामासप्रामार्यायत्तिरिति वाच्यम् । 

सजनागद्ध प्रत्तिकनकत्वाभावेऽपि प्रषट्तिप्रतिगन्धकबलष- 

दनिशटसाश्नलन्नानविषटकत्वेन प्रडस्तिप्रयोजकत्वात् प्र- 

दिप्रयोजकत्ानशिवियख विध्यथैत्वानपायात् ।. ल 

दद्यापि यन् प्रथलसणे देषः -हितीयक्षणे फलेच्छा ~ 

दीयते फलसाधमताक्ान' तत्र इ तोवक्षये दे षनाथाङ्ग- 

बर्येव चदुधश्चखे उवयेश्छा | यलं । 
| 

{चस्छत्र पटेष्छःद्पकारणाभावादेद नोपायेच्छ । एवभ- 

ग्यल्ापि ! खाक्विपेतयुण्ानां यौगपद्धानङ्खोकारादिति 

अलवद्निणासुषन्विश्रानख देषद्य घा प्रतिषन्धकत्व न 

सुक्र न ुकञ्च बलपद्नि्ानहुबन्विचन्नानख्ड ेद॒त्वं व-. 
चापि दिलि्खान्तरितेऽपि हिषे इच्छाप्रश्योरहदयखात- 

भविकतयः क्ामयोरोव का यौगप्यसित्यष्ु पयभाद्वा पूरी. 

परतिगन्ब्षस्ह देतुतवस्ध वावण्टकतभिति ध्येयम्" । 
 अ्दूचिन्तामण्यो ~ पपश्चः | तल्लं शेंतिखाध्यत्वनिशखयद्य 

विक्धोयादिडेदल्यम् पष्य पश्ीक्षच खलोच्धते इत्यादिना 
स्मतरिद्ध' कारं दपथिषवा सिद्धान्तितं यथा । “विष 

भच्चकादिष्यावतेक कतिसाध्यलश्चामे क््टसचाधनत्वं त्िषय 
शसावजदेदकं काषवात्ः ग स स विणेषणवत्ताप्रति्च- 

न्तानजभ्यत्वं गौरदार् म च सिद्चाविद्धाभखयोःषः- 

प्रामाखनिखयानाखन्द्तितदह | 

ध्यतवसाधनत्वयोिरोधः निर्वियेषितयोरविशोधात् पाको. 
ऽधिद्धः साध्यः सिद्धः साधन द्ध व्य॒भवात् वदा साध्यत्व 
हि तदा खाधनत्वविरोधि निचमतन्तेनैव तख प्रति्चोषात् 
स्ानवस्थाननियमात् न क् साधनलतख अन्यदा साधन- 

श्वख षा स्योरप्रतिच्ेषात् अन्यदासाधनत्वेऽपि साधन 

त्वमस्ेव सासान्यभावे विेषभावपरशङ्गात् णवन्तदासिद्ध- 

ल तद्ऽखिद्धत्वेन विरोधः, निवमयस्त सौव प्रतिच्तेपात् नः 
ब॒सिङ्खत्मात्रेण अन्यदापि तत्र सिङ्गत्वाभावप्रशङ्गात् | 
निर्िेषितयोिरोधे च॒ सिद्धलवासिद्धवयोखान्तरदेवः 
पाकादौ खान्नत समयभेदेऽष््भयस् न च तदः लतिसाध्य - 
त्ये शति तदेदटाधनत्वन्तानं प्रवर कस् । खतणय ^“ वाजभेयेनः 
अजेतेत्यल "यागख करणावस्याथां सिद्धत्वेन वालपेयख मः 

साध्यता श्कदादयविरोधादिति केनासधेवलं न त॒कर- 

शख सिदत्येन साध्यत्वविरोधः यागखद्पे तयोः सत्वात् 

विर इयोेरवच्छेदभेदमादायैकन्र प्रतीतिःखाठ् नच 
 जञतिशाध्यत्ये साघनत्वयोः समयमेदमादाय प्रतीतिरखि 

लथा किङ्गाभायादिति चेत् न साध्यत्वसाधनल्थो रविरोधखो- 

क्रतल्वात् एव" शद्धा सिद्धत्वयोभावाभावरख्पत्वे ऽपि न विरोधः 

एकधर्मिगतत्वे न मानसिद्धत्वात् | एवं संयोग तदभावयोरिव 

येन प्रकारेण ययोर्विंरोधस्तेन तयोरेक धर्मिंगतत्व' न् प्रतीयते. 

कत ख्पान्तरेणापोति । आपि च यदि साध्यत्वसाधन 

त्वयोविशोधस्तद्ा पौश्साधनत्वेन काय्य साधनत्वेन वा काय्य ~ 

त्व नालनीयेत हेत्साध्ययोदि रोधेन साभानाधिकरणया- 

भावेन व्याप्नयशिडेः पदे साध्यसाधनयोरन्यतरासन्चे बाधा- 

सिद्धयो रज्यतरप्रसङ्गाद्च \ न च वाच्यनिदानीं मत्लतिखा- 

च्यलः साध्यम् अये सदिष्टसाधनत हेतुः, देवाद्यनधीनत्व 
शति यदसे मदिषटसाधनं तदिदानीं मत्कतिसाध्यमिति व्याप्रः 

` तथा च शमयमेदभाद्ाय साध्यत्वषाधनत्वयोरषिरोध 

दूति । कूदानोमयिमपद्ाधैयोनानातवादहगतद्छपामानेन 

व्याप रप्ात् वन्धायेनान्धत्रापि ठत्तव्वमयान्त्भावेन 

साध्यत्वसाधनत्वयोरप्रतीतेः । प्रतीतौ वा भमापोदानीं 

कतिषाध्यत्ये सत्ये इ्टसाधलत्वन्नाल' -प्रवत्तं कास्तु | न 
च्व पाकसाध्येषटत्वेत लतिक्ाध्यत्वमहमेयं, सिद्गावस्व1- 

धतः पाक्ादिष्टाल॒तपन्तेः पाक्य सिद्धत्वसवगस्य तत्- 

शाध्यतर्मिष्टस्यावगन्तव्यम् आलिगत्व च्चावगस्य . ठतिसा 

ध्यत्वजिति सिद्धत्वासिद्धत्वयो्भिरोधोऽनापि इर्वारः | अपि 

ख श्ववियेषणधीजन्यका्यंतान्नानाभावात् श्खे कथः 

वको जहि सतिषाध्यतान्चानस्नालात् सा सश्ञातना- 



द्च्छ्छा { €१ॐ1 

धस्य विषभक्षणादौ विकोषांप्रसङ्खात् । ऋधोपायचि- 

कोषावां तत्कारणं इचद्धाकारणस्खतन्नारे रंतिसा- 

ध्यत्वं यदा रिषयस्तदा चखे चिकोषां नो बेदिचद्धामात 

मिति इयभेष विकोषांडेत्रिति चेत् | तद च्छाेत्- 

ज्ञाने यद् शंतिसाध्यत्व भासते तदा चिकर्बानो चेदिच्छा- 

भालभित्येव छंखंतदुपायचिकोर्षाकारणमस्तु लाघवात् 

खखतन्तानवदिटसाधगतान्नानखापोच्छाकारग्यलाव् | अ- 

तष पाके इृषटसाधनतान्नाने ठतिसाध्यत्वः विषय इति 

विकीषान तुट्यादिन्नाने तदिषयत्वभिंतोच्छामात्र शख 

चिक्षोषरयाभिच्काकारणन्नाने कंतिषाध्यताविषयके 

 विकोषाजनकत्वावधारणात् अन्यया तत्र॒ विकोषः 

त्पत्तेः । वस्तुतस्तु उप्रायचिकोषां इष्साश्यतान्ञान- 

साध्या उपायेच्द्धात्वात् द्टोच्छावत् न च भोगविकोषावत् 

जेन विनापि खादिचयप्रयोकत्वात् उपायेचड्धायास्देम्बय 

व्यतिरेक्षादुविधानात् दष्टे स्वतोऽद्धकरत्वेन इचद्धाचत्- 

पत्ेः। अदुगतोपायेचद्धायामलुगतख प्रयोजकत्ये सम्भवति 

बाधक बिना त्यागायोगाच्च। मच चिकीर्षान्यत्वेसति उपा- 

चेच्छालभिच्छात्य'वा तज्जन्यत्वे प्रयोजकं गौरषात् इखेच्छ- 

यां तदभावाञ्च। .एवद्चोपायविकोषीयामिष्टसाधन- 

ता्ञानेघ् ये ऽविप्रषङ्कवारायं कतिसाध्यतवप्रक एरकत्वनिर्वा- 

हा्ञ्चकतिलाध्यतवमपि विषयतयावच्छ दकमस्तु न व्र 

सदिाय तन्मन कं प्रकारण विनि कार्थाचुतपस्ेः| अत 

ख॒ श्तनपानप्रत्तापष्य् पायेच्छाकार त्वेन = व्टहोतदये्- 

साधनतान्नानख्ापि कल्नं दटातुरोधिल्वात् कारणतायाः । 

डु शाधनलभिच्छाषिरोधि षध सिष्ठधन्येलवात् श्श्यादौ 

वद्धाष्येरन्तानादिचप्रेतिचेत् न निर्भिेषतयोः लिता 

विद्तयोरविरोभेनेच्छासाधमत्वयोरविरोधात् तदा अखि- 

गायः रद्ि्वश्च नेच्छासाधनत्वयोः प्रयोजकमिति 

नया नन्नायत ष्य । यतत, तत्खाध्येदन्नानाव् दश्यादाबि- 

च्छेति तत्त्च्छं असिद्वावस्यादूश्छयारेरि्टातत्पर्े रवण्ड 

सिडत्वमवगन्तव्थ निचः विरोधित्वाञ्धासिद्ध वमिति तत्रापि 

वितोधरष एष्टौ द्यामि तया विना ेष्यन्वयब्य तिरेक 

पद्य इदिसिदत्वनाटाय हष्टिनि्पितेषु छाध्यत्व- 

साकल्यात् । किञ्च विभीषाजन्यतिसाध्यं नण्डलो- 

शररणभिश्यधै प्रतिपादकं मण्डली द्यादितिषाक्य प्र 

भाथं खःत् विषयाबाधात् | एनेन मवोगसतमपास्तं प- 

गष हि शतिषाध्यत्वैद्नक्ालनावन्त्वे टसाधनतान्नानानां 

ज्ञानः वथाज्यद्य भोदनकासनावक्ते टाधमतान्नानख 

च्छा 

ज्ञान म प्रसिक्षारण गौरथात् किन्त भतृशतिषाध्य 
त्वे सति मदिष्टसाधनतान्तानभेव लाघवात् तथा च साध्य 

साधनत्वयोन बिरोषोऽनागतख पाकादेः कतिसाध्यतान्ना- 
नञ्च यथा, तधोपपादितं एरस्तात् | किञ्च खलतिसाध्यत्वम- 

नरेष्यापि खक्तिसाध्येटसाधनतान्नानात् खकल्सितेलिष्यादौ, 
यौवने कामोद्गेदात् संभोगादौ प्रहत अट्ट परब 
बत्तेकम् । वर्तुवस्तु सिद्वविषयककतिषाभ्यतान्नानात् कथं 

“पाकं लत्वा खाधयानोतोच्छा') सिने इचखापिरहात् अ 
खिदद्धान्नानात् अय सिद्धधिषयारेव कंतिसषाध्यताच्नाना- 
दसिषविधया कतिराध्यत्वे नेच्छ जायते इच्छाया ख- 

सिद्धविषयत्वस्लभावत्वात् । टकैप्रकारकत्ेन स्ञानविकीषैयोः 
काव्येकारणभावोनत्ये क दिषयत्वे खति गौरवात् इच्छाया 

ऋअनागतविषयत्वाक्षद्य चान्नानाश्चया कल्यनात् च- 
खादोच्छायामथयबमितिः वेत् न चअसिद्धपिषयेच्छातु- 
रोधेनानागतोपायन्नानख दगितत्वात्, । अस्तु चेषं 

वथापि ढतिसाध्यतान्नाने इदसाधनत्वभेव व्यावन्तं क. 

मस्तु खपरकोयेदटसाधमतान्नानख फलकामनान्नाना- 

पेया लघुत्वाठ् न्नागन्नानख्य फलकामनान्नानख हततव 

सानाभा गच्च" | 

सेयभिच्छ्य अन्तःकरणधन््ौनात्मधम्प : दूति वेदान्तिनः 

प्रतिपेदिरे । आत्मनो निगखत्वात् प्रायुक्तया “काम 

ख्ङ्कल्यः इत्यादि शल्या -भगोधन्् त्वावगमाञ्ख तथात्वम् । 

यया च कामादीनां नाल्घम्भतवं तथः शङ्का पूष्वक' इ ०७० 

भाष्य समयितम् । यथा 

चखित्वदु : खित्वादिद्थैनाघ्नेति वेत् न “निष्यते लोक- 

इःखेन बाह्य इति ते; । प्र्यच्ादिषिरोधादगुक्गभिति 

चेत् न. उदाध्याश्रयजनितविेषविषयत्वात्मल्यक्ता- 

देः “न ष्षटद्रहार प््चर्विक्नातारमरे केव विजानीया 

- इविक्नात विज्ञा" इयादिच्वतिभ्यो नाकयिषयं विन्नानम्, 
न्तस गद्याय, पाध्याकाप्रतिच्छाया विषयेव चेखितो 

इःखितो ऽह मिन्येवमादिप्र्यसविन्नामभयमहलिति विषयेष 

 विषयिणःकामानाधिक्षरण्यो पचारात्“ नान्यदतोऽस्ि द्रष्टु" 

दूत्यन्यातमप्रतिषेधाश्च । देषहावयवषि शेष्यतवान्च इखडुःख्यो- 

ईिषयधम््ं लम् “साक्नसतु काभाय"'ग््यात्नारैलशुतेरयुक्ता- 

भिति चेन्न । “यल्लवा अन्यदिव खात्" "दत्यविद्याग्िषया- 

वाधेत्वाभ्यु पगम द् "तत्केन कं पष्डोत्' “नेह नानासि सि. 

श्न" ‹"तत्रे को मोः कः थोक" इ्यादि विद्याविषये 

बत्मतिरेषाद्च भातधम्पत्वम्।तार्धिकमयविरोधा दुक्तभिति 



इच्छ 

चच दुश्याष्यात्मभो इःखित्वाहपपत्तेः। न दहि इःखेन 

प्र्यच्विषवेष्या मनो वियेव्वच, प्रत्यच्चाविषयत्वात् | काथद्य 

अब्द् य्व त्त्ववदाक्नो दःखित्वसिति चे रकप्रययवि- 

षयत्वाहुपपन्तः ¦ न हि इखपाहकेख पन्यच्तविषयेण 

प्र्ययेन नित्यादनेयस्याकनो विषयोक्तर्णङपपद्यते । 

तद्ध च पिषयोकरणे यामन रएकत्वादिषयवभावप्रसङ्गः | 

सुकखधौव रिष्या वषयित्व' टौपवदिति चेचर॒युगपदश- 

म्भ्षादात्नन्य"शाचुपपत्त चं | रतिन विन्नानख यादय 

य्ाडकत्व' प्यक्ताम् । प्रयच्तादमानविषययोख्च इःखा- 

कनोगु णयुषवितवे नादुमानस् = इःखस॒नि्यभेव ॒प्रत्य- 

च्विषयत्वाद्रुपादिसामानाधिक्वरण्टाञच भन. संयोगजत्वे- 

ऽप्या्मनि दः ख्ख, सावयवत्वविक्रियावत्त्वा जित्यत्वप्रखङ्खात् । 

ग॒ वित्य शंयोगि दरव्यं गुखः कचिदुपयन्नपयन्वा दः 

कचित् | न च निरयव' विक्रियभाण दष्ट कवित् अ- 

नित्ययुख्ाखयं वा नित्यम् । न चाकाथ अगमवादिभि- 

जिश्यतयगवनस्यते | न चान्यो दान्तोऽख्छि विक्रियभा- 

मपि तत्म्ययानिदटतते्नित्यमेषेति चेन्न ॒द्रव्यदखावयक्रा- 

ज्यथात्वव्यतिरेकचेण विक्ियादपपत्तः। शावयवल्वेऽपि 

निल्यलवभिति चेन्न सखावयवस्यावववसंयोगपूल्वं कत्वे सति 

विभागोपपत्तेः । वव्वादिषुदेना्धेति चेच्रानुमेयत्वा- 

व 'योगमूष्वं त्वख । तस्माच्रा कनो दःखाद्यनिव्ययुाच्रय- 

श्वोपपन्तिः । पर्याइः खित्वे ऽन्यद्य च इुखिनोऽभाषे 

इःखोपथमनायः चास्तरारन्धरानयक्यमितिः वेच्नाषिद्या- 

श्यासोपितदुः ख्िसव्वभा परैदहा येतवात्"" । 

यथा च कामस छदवाचितत्पं वथाऽऽप्रकामणन्द अधे 

दधितेटन्भा °वाक्ये प्रपञ्चितम् | एवमेव सांख्याः पातङ्धलाश 

श्वानादिषत् इखडुःख च्छद्र षप्यत धरर म्् अपि बुधे रेव 
भण्ड इयाः रैशरेच्छा त समूहाखभ्यनास्मिक्षा सं जगत् 
भूयादिल्याक्ारिका ।"'खोऽकामयत क्छ खां प्रजायेवेव्यादि” 

ऋतिः । ““शोऽभिध्याय' शरोरात् स्वात् सिद्धकुवि भिधा 

प्रलाः""दरति खटति तद्य त्यस्ते प्रमाणम् | छा च निसेति 

नैयायिकादयः निष्यत्वाञ् नं ततर कारण्ापे् । व्योभादि- 

बदनिनत्येति वेदान्तिनः | भिन्यत्ववादिमतेऽपि खच्य- 

भागजोवाददटद्धपसहकारोणंव तत्तत्कषार्ययतृपत्तिरिति श्वर 

शब्दे वच्यते | मनोधम्बेत्ववादिमते भनसस्त्ि्चथात्म- 

शत्केपि रजशएव तत्कार रत्वम्. “काम एष क्रोध एष 
सजो युशसश्द्भवः” गोतायां कामद्ध रजोयुणकार्थत्योक्ग : । 

कत. बुदस्तिएुणादकलेन - रजःलाग्यं शाख 
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व. तवभेवौवितभूं | तण दचृद्याथक्तिक्रियाशक्जि- 

ज्ञान शक्तिश्वरपिष्योत्यादो प्रवतेरिधकछा यत्वा दिङपत्वकथम- 

पि सङ्गच्छते यक्तिधक्तिमतोरभेदात् प्रशतिशक्तित्वाञ्च 

` बसा बुद्धियुणल्भवगम्यते । आतव “या देवी सव्वं 

भूतेष इया खे खस सविता"देवोभा ° सव्वं भूतेष श्ाचका- 

पिश प्रङतिस्थितिरक्रा 

 ईरोपःधिमावाया दष्छादिमच््े मैवेश्ररख सदत" 

गललयपरीष्छायाचक्ष' यथौ ““नि्य' निर्दोषगस्धं निरतिशय 

सुखं मद्या च॑वन्यभेकं धोरति भदहितवमपि एथ- 
भूय मायावशेन । च्छ सातातमूतिः सकखविधयिखो समर - 
क्याकूला शक्गिख च्छादिद्ूपा भवति युष्णगु्यस्वाश्रय- 
सयक एष । कर्सुस्य' तत्र धीं कल्थति जगतां पञ्च 

खच्छादिकव्यं ध्यः इ खूपमाप्रा सकलजमडुपदानभावं 

जिभन्ति । स्त्ीद्पं प्राष्य दिव्या भवति च महिषो खाच 

यं्छादिकनतेः, प्रोक्तौ धष्ड प्रभेटावपि निगमविदा घभ्मि- 

त् बद्यकोटौ?? दूति तथा च रकमेव ब्रह्मानादिसिया 

जायया क्तौ धश्डं खे तिं दिषिषभमूदित्य्ः । वन्धोकने 
कालिकायाः रपीठशक्धिभेदे। “इच्छान्नामक्रियाशवः 

काभिनो का्दायिनो | रतीरतिभ्िया नन्दा मध्ये चैद 

मनोन्धनी"" तन्त्रसा °कालिकापोठश्ति कथने । 

इच्छछाङ्खत विण इच्छया कवः । “कामलते | !खशोतिभागोः 

च्छदिः खात्” इुक्तातिक्रभेष्य अधमर्णेन ययं रतायां 
श्षटद्वौ शली “द्धं ददिखकडचिः प्रतिभाषन्त काछको ] 

चकला काशरेता कायिका कायकम्ेणा” याद्धि* 
त° याञ्पुवधनत्वेन तम् } भिताचचरायां त॒ भैत- 

दवै" दश्यते । तन कारिता ` ठद्धिनारदवचनेन द्धि 

ता. “धिः सा कारिता भांसि य्धिक्ेन सखयंडलेति'” 

इच्छानिषत्ति स्तौ ६त ° । पिललादीनां धनादिभोगदष्णोः 
परमे. “4पितयुपरतष्यदे इ्वादि"' खटतेः तारथषमृा 
निटत्तौ  पिलादेः सकष मिः, उतवादेः सत्योर् पत्ति । 
तेन एत्रादोनां तल पेलादिषेभविभाभः । 

इच्छावत् लि” इचडा;ख्यख भव्प् मख वः । वनादिष्छ.ष्ी 

युक्ते स्तिया प् । सा च घनादिदष्णायुक्तायां काशकायास् 

स्तयां रमयेचक्छायुक्नायं ठ. को्ठकोति भेदः । 

इूच्छावसु इ इच्ख्येव व्च यख । केरे जटा 

इच्छित ° इचा जाताश्च सारका° इच् । शु हात 

इच्छ लिण्द्श्खति दष-ऊ भिण दचदारेशः। र्चक्ाशले"'वस्तः 

वौ एचः” “उभ्वेषषरमयोः "कात्या ० १८,५.,१९१ ४ 
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। जलमनेन । ( हिजोख ) टत्ते तद्य जलसन्निछषटदेण- 

जातत्वात् तथात्वम् । । 

९० इञ्चाऽक्त्यख अथै अच् । १टह्यतो ˆ जोवा- 

किभाचजेज्यानां च्तेलाखि खुरजादयः? ख्यो०त ° “वित्- 

, सितेज्यदिवक्े" छ चि० । जवदेषताके २पुष्यनचले च 
"व्यक्ता हराच्येद्करान्यमेतेयादि दीपिण्रेगुरौ ४पर- 

जेखर ५ विष्णौ च । “यज्तद्ज्यो मेज्य चच" विष्ण ° स” । 

“य द्यो ऽष्यय मेवे तोज्यः"' ये यजन्ति च सावांणिद्वतानि 

पिननपि। चऋ्ानमात्मना निलय विष्णमेव यजन्ति 

। ते ४हरिषंथोक्ेः” भाण देपूज्यमाते लि । हरेच्च 
द्य स्त्रः यज्ञ-भावे क्यप् स््रोत्वात् टाप् । श्यन्ते. “सोऽ 

५ सिव्यापिशुक्चालाण | “जगत्प्रकाशं तदगेषमिच्छया'' 

` र्षु: यजेदानाद्यथ लात् ९ दाने, रेसक्गमे च । कम्पणि 

। क्यप् | ४प्रतिभायाम्*५कुड्िनन्याञ्च। [जके मरः । 

 इज्य(पशोल ए° इज्या प्रीलमख । सततयजनथोठे याय- 

इश्धाक ए° चञ्चा दीर्षाऽस्यदय आकन् एण । (विद्गिड्ि) 

। भत्खभेे लिक्ञा० रजवलणचिक्ते इति केचित् । 
ष्ट गतो भ्वादि ०पर०खकश्चेट् । एटति रेटोत् । द्रवेढर्टतः 

शत्वं निरतो रवनिन्द्रप्रावः तावतः" ० १ ०,१७१,१। 

 टसून न° दट-क इट नं नं चि-क्त टश सः। 

1 शतण्व्रा० १३,२,२,१६., "-इटद्डने शाखासये कटे? भा, 

ट्चर एठ० दष-रुंपदार्भावे किप् दषा कामेन चरति चर- 

अच् | गोपतौ (षाड) दषभे 

ड् (ल) स्तो इल -करिष् वा चख ड । {हविषि अन्ने “होवा 
। ` रनिलः प्रथमं यत्यै" क ०२,४,१, “इडो वीपा ण्य 

च्रानि"भा० “द्ड्स्पतिमषवा दखवर्चाः' ऋ०६,५८, 

8, “इडः खन्नख पतिः? भा० रभूमौ "“इन्द्रपानभूरिम 

छख तिडः! ' ऋ ०७,४७११, ““दडद्ड़ाया भूमेः" भा ० ईद्यते 

हड-किप् ए०। शअन्नो ४बपरत्ती ५ प्रजा दर्धपौखं मासा- 
छ्घ्र पञ्चुश्ठ प्रयाजेष दतौये प्रयाजे च | प्रयाजाञ्च 

““समिधो यजति तननपात यजति इडे यजति बिर्यजति 

सलाहकार यजतीति"' खुलयुक्ताः पञ्च । तेषां प्रयाजत्व- 

निर्वचनपू्कः पञ्चानाख्डत्पत्वष्क्तम् यथा “त 
वोद पै प्रयाजाः तस्मात् पञ्च भवन्ति पञ्च ऋतवः" 

शयुपकरम्य ततो देवा अचन्तः श्राग्यन्तशचे स्लरतान् प्रया- 

लान् ईब रयजन्त ते दन् संवद्धर प्रायजचुद्भ्यः 

शाखामये कटे | “वितते इटश्न उत्तरतोऽखस्यावद्यन्ति" ` 

२३१ 
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ंवत्यरातै सपलानन्तरायंस्तमात् प्रजया प्रजया ह पै 

नामैतत् यत् प्रयाजाः इति तथो एवैष एतेकटन् संव- 

ठखर॒प्रजयलय् ठ्यः संवत्सरात् सुपल्नानन्तरेति तस्मात् 

प्रयाजैर्यजते" इति प्रयाजनिर्मेचनेन चहतुद्धपत्वमेषा 

अभिधाय समिदादीनां वषन्ततादिष्छपत्व्क्त' ततैव यथा 

““सनिधो यजति तहस्न्त', समिन्धे स वसन्तः समिदोऽन्या- 

न्दत् समिन्धे ऋतवः समिद्धाः प्रजाश्च प्रजनयन्त्योषधीश्च 

पचन्ति तद्वव खलु सवान्ढच्िराहाऽय यज यजेत्य वोत्तरा 

नाहाऽजामितायैजामिह कर्ग्याद्यत्तनूनपातं यजे 
यजेति तर.याच्तादुयज यजेतयेवो तराना, स वै समिधो 

यजति । षन्तो वै समिहसन्तभेव तदेवा च्टञ्चत वसन्तात् 

सपव्रानन्तरायन् बसन्त' वेष तदङ्ग वशन्तात् सपल्लान- 

न्तरेति तख्मात् समिधो यजति । श्रथ तद्भूनपातं यज- - 

ति । श्रो वे तनूनपादुपोघ्नो ह्यासां प्रजानां तनृस्लपति 

सोष्ममेव तदेवा अटङ्खत सीष्रात् सपल्ानन्तरायन् योषे 

वेष एत्ह ङ्के सौश्रात् सपल्नानन्रेति तआात्तनूनपातं 

अजति । अथेडो यजति | वर्षां वादु इति हि वर्षा 

ष्ड़ो यदिदं चुर इरीष्टपं योषएरेमन्ताभ्यां निगयक्त 

भवति तहर्षां ईडड्तिभिबान्नभिच्छमानं चरति तखाहषा 

दो, वर्षा एव तदवा अष्ट ङ्त वर्षाभ्यः सपल्लानन्तरायन् 
वर्षा उरे रएतदुवुङ्खो वर्षाभ्यः रुपन्नानन्तरेति त- 

खादिडो यजति | अथ बद्धर्यजति | शरद बिरति 

सहि थरद्वह्हियां द्मा च्ोषधयो ीष्रहेमन्ताभ्यां नि- 

व्यक्ता भवन्ति ता वर्षा वैन्तं ताः शरदि वङ्टिषो ख्प 

` प्रस्लीर्णाः शेरे तस्माच्छरद्धद्िः शरद मेव तदेवा वञ्चत 

शरदः सपल्नानन्तरायच््रैरदं वेष एतदुहङ्खो शरदः सपला- 
मन्तरेति तखादुबद्हियंजति । अथ खाहाखद्ेति यजति \ ` 
अन्तो दष यन्नख खाहाकारोऽन्त कलनां मन्तो वसन्ता 

पराद्धे ऽन्ते नैष तदन्तं देवा अदञ्चतान्ते गान्तात् सपलानन्त- 
रायच्नन्तेनो एवेष एतदन्तं दङ्कोऽन्नेनान्तात् सपल्नानन्तरेति 

` तमात् खाहखाटेति यजति शत ° बा०१,५,२,११। समि- 

दादीनां निर्च्नरःप्रदश््यं प्रजाद््पत्वभिडललोक्त 
यथाल वै समिधो यजति । मरा ॐ समिधः. प्रा 

भ # 

णानेवैतत् शभिन्धे प्राणदं यं रषः शमिद्धलखाद्भिस्ट- 

शेति नुयाद्यद्युपतापौ खाद्य यदयुष्णः खादेव तावच्छंसेत 

खमि्लो द्धि ष तावद्भवति चदय शोतः सखाद्ना्ंसेत । 

वतृप्राखानेवासिन्ने तह्धाति वश्भात् सजिधो यजति । 

ऋय तनूनपातं यजति । रेतोषै वरूनपाद्रे त दवेतद्ि चिं 
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तख्ात्तमूनपातं यज्ञति । ऋषेडो यजति जाय द्ड़ो 

यदा ॐे रेतः सिक्तं प्रजायतेऽय तदोड्तमिवाच्रमि- 

च्छभानं चरति तत् प्रेवतव्जनयति तखादिडो यजति। 

ऋय बह्धििजति । भूमा वै बम मानभेेतत् प्रजनयति 

तद्माह्गद्हियंजति | अथ खाहाखाहेति यजति हेमन्तो 

बा कनां खाहाकारो हेमन्ता होमाः प्रजाः खः 

क्शष्ठपनयते तखमद्ेमन्ता्टूयत्योषधयः प्र वनस्य तीनां 

पलाशानि च्यन्ते प्रतितरामित्र वयांङि भवन्त्यधस्तरा- 

शिव वयांसि पतन्ति विपतितलोमेव . पापः रूषो 

भवति हेमन्ताष्ीमाः प्रजाः ख वश््ठपनयते' । शत० 

जा १,५,४,२ । कट्धनां पञ्युप्रयाजभागिवभग्नितिः 

पराधेनये¶ जातस् इत्यक्त तल व “ऋतो वे देवेषु यत्न 
भागमोभिरे नो यन्न भजतमभानो यज्नादन्तगतास्लं- 

व नोऽपि यन्तेभाग दूति | तह़ौदेवान जन्न्:। त ऋतवो - 

देबेष्वजानत्खष्ठरादुपराववन्ताप्रियान्देवानां हिंषतो भ्वादढ- 

व्यान् | ते हेतामेधितमेधाञ्चक्रिरे | यानेषाभेलामल 

श्ट्वन्ति ढंषन्तो ह स्यव पृष्व“ वपन्तोयन्ति लुनन्ताऽ- 

षरे ब्णन्तः शश्चदवेयोऽलषटपच्या रवौषधयः पेचिरे । 
वहै देवानामागञ्यास । कनोयद्रतोदिषन्हिषतेऽरा- 

ठीयति किम्बे तावन्भावष्ठपजानोत यचेदभितोऽन्यया 
सदिति । ते होचुः ऋलधनेगादसन््रथामहा दति के 

नेति प्रयमानेदनान् यन्नो यजाभेति। सहाग्निरुवाच | 

ऋगययन्मां एएा प्रथमं यजथ कां भवानीति न त्वामा- 
अत्तनाद्ध्रावयाम इति, ते यडउदढनभिह्वयमानाच्याग्नि- 

मायतना च्ाच्यावयं स्त खाद्ण्निरच्युतेानो वा शायतना 

च्यवते यस्द्नायतने भवति य॒ एवमेतमणग्निमच्छपतं वद् | 

ति देषा आअग्निमत्रवत् | परे ह नांश्वमेवाचभन््रयसखेति स 

हे्याग्निर्शाच,कतबेाऽ षिद् वे ने देवेषु यक्ते भागमिति 

कथं नेऽविद इति प्रयसानेषने यक्षे यच्छन्तोति। त 

ऋतमाऽग्निमन्ुषन् खा व्यं त्वामक्मामु भजाना वेने 

देनेषु यक्ते भागमपिद् प्ति एमे1ऽग्निकं द॒ष्वाभक्तःसभि- 

धे म्न तनृनपःद्ग्न डा अग्ने बर्हिर स्दाहासनि- 

भिति) शत्या ०१,६,१,७.८ | प्रयाजे च रन्ो्युपक्रम्य "द 
च्छग्न च्च्यष्य व्यनिति ढतोयः""ाख ° शरौ °। “दढ 
समिभ्यसे' यज् ° १५.,९०दङ्ः्रविव्याः 'बेद्दी° । 

षडा (ला) चती इलच् वा ख्य डवम् । {गवि, र्वाचि, 

भूमौ “परबु्यते नून िङातलस्यः भा०्व° २९५ ऋण | 

^ दश] पिन्वते. पिष्डदूानीम्" ऋ०४,५०.८) "दका 

इडा 

भूमिःष्मा०। इल+गतौ करणे च्ञ क | देदस्ये 
8 नाडोभेदे | “ङ्डा च पिङ्गला चव चधस्णा च सरखती 
अलम्बवा कुहूबव शद्िनो विलिखो तथा। विरो 

दरौ विश्वद्ठखो व्याप्रपाह्यो ताश्व `इति तन्त्ोक्ताछचप्रधा- 

नाच्च चदय नाडोषु तिच्ः '्रधानाः तथाहि “शिराः 

शतानि सप्रे" या० “शिराः नाभिरुबद्धाचत्वारिंथत् 
वातपित्ते ्रवाहिन्यः सकलक्छेवरव्यापिन्योनानाशाखाः 

स्यः सप्त शतानि भवन्तोति'भिता०।“सप्न धिराथतानि, 
इछ०। नेन देहमध्ये सप्र शतानि नाद्यः तन्दध्य एता- 

अतुदंश प्रधानतयोक्ताः | ताद मध्यंऽपि तिच्लः प्रधानाः 

देस्वना ङो रुपक्र्य | शारदा ० “ना द्यल्लत्र सद्ग, ताहख्या- 
स्तिः सभीरिताः। इडा बाभे स्थिता नाडो पिङ्ला 

दक्िणि सता । तयोभेध्यगता नाडो सषभ्या च समा- 

डता । पादाङ्ग ष्यं याता शिखाभ्यां शिरसा पनः। 

जह्मस्यानं समापन्ना सोमद्य्याग्निङ्पिखो । तखा मध्यगता 

नाडो चित्राख्या योगिश्ज्ञभा । बह्मरन्धं विदखन पद्म ` 

स्धबनिभ परम् । इडायां सच्चरेदन्द्रः पिङ्गलायां दिवा- 
करः। च्नातौ योगनिदानन्नेः चषुभ्यायां व तादुभौ'"वत्- 
स्यानष्ठक्ता कामाद्या कभयेद्ायु बाद्य' षोडथमा- 

` तवा | धारवेतपूरित योगो चठःषष्या त मात्रया। उषु- 
श्यामध्यगं सम्यक् दाति चन्द्या्नया शनेः नाद्या पिङ्गलया 
चनं रेचवेद्योग बित्तमः | प्रणायामभिमं प्राडर्योगथास्त्- 

वि्ारदाः'०२५ पटे ।' “पिङ्गलायां स्थितादसा द्यां 

सङ्गताः परे (दोषः) । च्षम्यामध्यमा स्ञेयाञत्वारो 

ये नष्ठशका"थार०५२० । दशदिरयभित्ये के । ५ दवि 
र्ध च यजमानपञ्चमा इदा भशयन्ति" शतिः । इद्ध 
खे प्येवं नोमिलावरणोत इष्टिम्" ऋ ०७,६४,२ ` 

“दङामचचम्* भा० "एग ब्यूतिहचतमिलामिः'" ऋ * 
७,६ 8,४। ““दङ़ाभिर न्न :› भा ० । ६रेवीमेदे“तिः प्रीति 

रिडा कान्तिः थान्तिः एुदिःक्रिया तथा । धिष्टाश्च ष्यः” 

श्य पक्रम्य ।““उपतस्व मा सच्व' वलिभिन्द्र भष्ारयभ् 
रिषं ०२५६ आण (दा देवो भारती विश्रद्स्सि "कण 

५१२८ । ‹ अभि नद्ङ़ायुचद्धः लाता क१५,४१,१६. । 

"दलागोङ्पधरा मनोः पुत्रो माध्यमिको वाक् वेति 

भा०। बुध जायायां एष्रषसो मातार पञ्चात्महु~ 

एललवे चद्युन्तया खयातायः भिल्ागरुणयोरं जाताय 

सण्यायाश्च तत्कथा इवं "अकरोत् एच्चक्षानस्तु 

मदुरिदिः प्र्ापलिः। भितराषदषवोललाव पू्बनेष 
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विशाम्पते ! । यलत्पच्चेषु नव पलेष्वेष ठ भारत ! | 

तान्तु वक्तमानायाभिच्छ। भरससत्तम ! ¦ नित्रावर्ण- 

बोरथे मचराङतिमाजहोत् । आहया हूयमानायां 

 देषगन्बरेभानवाः । दद्धि परलां जम्म् मनय तपो- 
धनाः | अह्ोऽख तपरो गोयेषडो चतमहोऽद्ध,तम् । तल 

दिष्यास्बरधरादिव्याभरणमूषिता । दिव्यलंहनना चेव 

धा जन्े इति तिः । तामिलेत्येव होवाच मतं णड- 

धरल्वद्। । अगच्छ सं भट तमिला प्र्युषाच इ । धमै- 

 . अुक्निदं वाक्य' एचृक्षामं प्रजाप्रतिम् । इडोषाच । 

। िनशद्णयोरपे जाताऽखि वदतावर ! । तयोः सक्तां 

याद्यानि न सां धरौ हतोऽबधोत् । सैवखक्का भव 

देव भिल्रवर्णयोरिका ! गत्वाऽनतिङ्गं वरारोहा प्राञ्जलि- 

बाक्यनन्रषोत् । अयेऽख्िन् युवयोजाीता देवौ! कि 

करवाशि वाम् । भचना चाहखक्ता पै चअहगच्छस 

लालिति । तां तथा वादिनीं साध्वौभिलां धर्मपरा 

यणाम् । मिल वरूयद्चाभावुचतर्यच्निवोध तत् । अनेन 

त धन््ष्य प्रश्रयेण टमेन च | सयेन चेव इश्रोखि | प्रतौ 

श्लो वरथग्थिनि ! | आष्योख्लं महाभागे ख्यातिं कन्ये ति 

याखलति । सनो यकर: एचुशूवभेव च भविष्यसि । सदु 

क्ति विष्डातच्तिष लोकेषु शोभने । जगस्मियो धां - 

. शलो म्नोर्य'विवद्धं नः | निरृत्ता सा त तच्छ्रत्वा ग- 
च्छध्सो पिहरन्तिकम् | बधेनान्तरमाङद्य मेथनायोपम 

न्विता । सोमषुश्वाह धाटाजस्तद्यां जनने पुराः 

अमयित्वा चत षा तमिला खद्यम्नतां गता | 

सडु्मावाञ्च "खाच भदिरां चरडींभिलां सलयवासि- 

। नम्" हरिव ०१७८ ० दु्गास्ववः | इङ व सायँ कन् तला 

॥ इडाचिका खो द्डवत् च्छा मध्यभागम् अचति अच-खुल् 

दैतण्डटापि खत इत्वप्। वरटायाम् (बोलता) न्ट्च० 

 दडिक्ष इ० वनभवे कगे हेम [अषप । उषे चोरा 
इदु इ” इच्छतीति शट दष्खन्ती तया. त्रियते इह-क्श््खि 

` इदधीय निर श्ङाया अन्रस्याद्ररदेथः छत्करा०्क। अन्न 

ष्धादूरदेषादौ 

इण् खित् इडनेमेदा्थम् खद्ा० पर सकन अनिट् । एत 

दूतःयन्ति। इयात् इहिरेत् आयन् अगात् इयाय 

यदः शुः र्वयिय दयेव दविर । टता एष्यति रेव्यत् 

एतव्यम अयनीयम् द्यम् । रता,आयकः इतः इतिः 
अग्नस् अयः आायः'यत् दयितान् शयुषो । द्या 

दत्वा उपेय | “ नयनेति नानदत्” ऋ ०१,१४०,५, 

दूतः ख नैत्रोवरुणो किमेतौ 2“ भट्टिः “अद्श्च भाष्य- 

कारद शाययधियोवृभौ, नेव शब्दाम्बुधेः पारम्" 
कलापप ° “एमीदेषां निष्डतं जारिणीव! ऋ ०१०,२४,५. 

“चायन्नापोऽयनभिच्छमानाः'' ० २,३३,७, “अगात् 

शराजं जलमभ्ययोध्यस् ” ` “शचवर्भरहाजशनेर्िकेतम्" 

“ततृष्ट्तः प्रमिवाय नसः१भद्धिः “इषटद्रथोवततेते यनु" 

० १,१८३.२ “धयन्तिवा आप रल्यादित्य एति चन्द्रमा 

यन्ति नक्चत्राणि" शतणत्रा० ११.५.७, १ ० “सानेरैष्यत्य 

शं शयम्” “लानेवेष्यति कौन्तेय !"इ्ति च गोता “अपो” 
दामों स चभ्बाता दयाच्न द पैनम् र्ः''भाण्का०्८रेक० 

कस्खिद्यते “इल्द्रोलायाभिः एरु्परयति चखतिः 

“वनितया नितया” रजनोवधुः"र दुः 

छति+-खतिक्रमे सक° “नाध्येति ` सलदाद्ताख्टतिः "'षड्- 

ओ तिकखेऽतीते"" “अतीते चोत्तरायणे" खटतिः अरः चेत् 

पञ्चभी रात्रिनतोत्य परतोभनेत्''शुद्धित° शतिः अभि+ 

अति"चखाभिस्ख्छे नातिक्रमे संक ° “योऽख खगे।लोकोऽ- 

जिंतोभवेत् तमभ्यत्येतिः? अत ° ना०१२.५.,२,८, । 

मि+शआति+-िशेषेणातिक्रमे “व्यतोतक्राल स्वष्हमभ्य पेतः"? 

अधि +-चिन्तने गत्यथख प्राप्र्थैत्वात् न्नानाथनाञ्च लाभे 

न्नाने च | इूकत् 

अलु+अचुगलने सक्ष° | “आदिश्य वा अल्त'यान्तमन्ये देवा 

अयन्ति" शत °ब्रा° ११,६,९,४ । “लान्वितो दशरथ 
चुद् इतः" भद्टिः सन्ततसम्बन्धो चऋग्बयः ¦ ““तद्न्वभे 
शुद्िभति" रुः शाब्द्बोधोपयोगिसम्बन्धभेटे च । 

“साकाङ्घ यन्द बोधस्तद्रथान्वयगो चरः “शब्द् शक्ति ° 

स्म+ सम्यगःऽन्वये | “शनतुशमनयात्"' पाणछ० । 

खन्तर्+अन्त्ग तौ अन्तरायः अन्तरेति दढ शब्दे १६.४० उदा ° - 
च्ंप+छपगभने अपसरणे अण “अहुपेतमपेतशत्यस्”” भाग 

“भ्रुवभपायेऽपादानम्? “अधाये यडदारोनम् "भ्त ° 

“हत्वं निमिथतेऽपेति" भाष्यकञा०. वि+-विेमेख विगमे 

“व्यपैति ददतः खधा""ख्टतिः ““खटत्याचारव्यपेतेन मार्गेया - 

श्वभितः परः" वाण्ख्टतिः। 

छपिनप्राप्नौ सकण “खमपोतो भवतोति खपितीत्याच 

ते" छतिः“पञ्च नद्यः सरख्तीमपियन्ति सखोतसः'" वाज * 

लये खक० अप्ययः अपीतिः “अपोतौ दर्थनात्"' “खाष्य- 

यात्” शा्द्० 

सभि--खाभिषख्यन गतौ सक ० "देहान् ययेदटमभ्येति इत्वे - 

मां मातुष तठम्?अभि+उप+-खाभिषख्य न प्राप्तौ वक *। 
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“व्यतोतकालस्त मभ्य परेतः" रधुः “यद्धे तसा न गणितं तदि- 

भ्य पति" उद्टः खीक्नारे “अभ्युपे चच्चश्रुषाम्” खटति 

द्व-आप्रगमे नाने, सकण०““खपमि ते सारमतः खल् त्वाम् 

कुमा ० ।अधोगतौ अक०। खलु+-कव+सन्ततसम्बन्ध । अन्व 

वायः । वि+अव+व्यधाने ““गाहेपत्यादइषनोयौ न व्यते- 

यात्” काल्या० १,८,२२ । "नान्तरा यन्नाङ्वानि व्यवे 

यात्"* तिः“ जुमल्या व्यवेयात्" खटति: स ए'खयोः सुभो- 

गार्भव्यापारे व्यवायः। सम्+ खव+-सम्यकसम्बन्धे अदुतसिन्ध- 

पसं ग्नवे। स चावयत्रावयविनोः, शुख्युखिनोः, क्रिया- 

करियावतोः जातिव्यद्योञच सम्बन्धः । समवेतः समवायः । 

“शं बुक्तयणवाथतः तल्नापि समेतानासू्” भाषा०.। 

सम्बण्वमा ले च “एते ह पै रात्री सव्वारालयः सभवयन्ति 

अत० जा ० ११,१.७,४ सां हन्ये, “सेनायां समवेताये सेन्यासते”" 

अमरः ““ध्ं सेने कुश्चेतरे सभवे तायुयत्सवः'' गोता । 

च्ला-आअगमने सक ० । “पञ्चालनां समितिमेयाय" “लब्च- 

शयाय'' तखाक्ञोकात् पनरखख लोकाय दा° 

यनः स्यविरय्रायति'सलः अलु+खा+सन्यमामने 

सक० | आभिन-आा-+-कभ्यागमने चआाभिश्ख्यनागतौ 

“गङ्गामभ्ये हि सतत प्राश्ययसे सिद्धिम समाम् भाअ 

दै ०। उद्+ा+-उद्वमने । उप+-आा । खमोपागमने । 

प्रति+खा+प्रत्यागमने “प्रव्ायत्यां रात्रौ" शतर्जा०२, 

१,४.२९ । “नेनमेते र श्यः प्रत्यायन्ति" शत ° ब्रा ०१४, 

८,६,२ । 
खदु-उद्तौ अक ° । “उदेति सविता ताखस्ताच्ज एवास्तमेति 

च्चः" साण्द्० । उदयः} उतृक्रमणे अकण । उदेति 

वै सेभ्यः पाद्मभ्योय एव बद्" खा०० । अभि+ 

उद्+आभिम् नोद्रतौ ""कि।्दभ्युदिते रवौ" ° त० यु °। 

प्रति+उद् प्र्टद्यानेन गतौ.'प्र्यदिवाय पाव्वं तो"कुभा० 

अम्+उद् सम्यगुदये य धादिन्यः सश््यन् ब तम पूजव व्यपो- 

तिः" भा०व० २०६० । “रककाय्य सखद्यन्तौ ठष्णौ 

युधे ऽपराजितो"भा०सभा० १अ० । साहे च सहदयः 

खप+सभोपगमने प्राप्नो च ““उपेयुषां भोद्टपथं भनोषिष्टाम्'' 

माघः “योगो परं स्वानमुपैति दिव्यम् ' गीता उपायः 

इर+दगेमे । { चछनरडइस्त' त्वम्" भड़् 

निर् निगमने ।““भियदन्त्र विभ षतम्” दर्माध्यानम् । निरगा- 

परा-प्रोतभावप्राप्नौ परेतः | पलायने च “यः परति 

ख जोति" प्रतिपर्तौ “नेव श्रेयो भारैराद्कः परति"? 

भाग्वभ० ५० | । 

„ खम्+सद्रभे मेलने अकण 

परटि-व्याप्तौ सक० प्रोतः “पवित पस्ेषि विश्चतः'' ० ७, 

१०६,१९., परिक्रमण्ये श्रद्िणमग्नि' परत्य" ब्टहय° । 

परिपा्ाम् प्यायः “जिह्ञा परति मे शुखम्” भा 
ऋछदि० १५२ ख०। [यन्ति अथ ०१५,१७.८ । 

पलु+परि+परिपाश्चा अल गसने ^“ वत्शचर एतटतवोऽदपरि- 

आपरि अभिष्ठख्योनव्याप्रौ वि+परि+वयुत्कमपराङ्नौ 

विपय्ययः “विप््यःयन्तौ वा रतावग्निः भवतः” थत ० 

७,२,१,१५ ।“विपररोतसतोन्यया"ज्योति °। “नििन्तानिं 

च पश्याभि विपरोतानि केशव ! गोता 

प्र+-परलोकगतौ अकण प्रेतः “प्रेत्य संन्ास्ि'"कटोर 

पगतौ च “तक्मात्तदाढखात् प्रौति रवः” दह ॥ 
प्कभेण गतौ सक०““प्रयन्ति ्वैवीजःनि रोष्यमाथानिं 

चैव इ” भा०व० १९१ अ, 

ऋभि-+प्र+-अभिलापे कमणा वमभिप्रंति स स्अदानम् 

पाग्खभिप्रायः^ (अभिप्र ता्थसिद्धिम कथम् *रषु ° । 
परति+प्रतिगसने ““शरख्वतोह तवनं प्रतीचः," ““रान्नः प्रती- 

याय गुरोः सकाशम्" रघुः प्रतीदुषा पूदेदथे जनेनः” 

शटि: । ज्ञाने प्रत्ययः प्रतोतिः। “उच्चावचा जान- 

पदधा सामधमादच तान् विवादे प्रतोयात्” आश्र 

प०““सकीद्या्ास्तोति प्रत्येति न ना्हमख्छोति" “^ 

लोको नाहमखति प्रतीयात्” शारभा०"'कलहंसमालाः 

प्रतीयिरे रोतरचस{भनादेः? भट्टिः । षिष्यातौ “सोऽयं 

वटःश्छासद्ति प्रतीतः” रुः “तं प्रतीतं खधमे'” 

सलुः “^ चठवर्मफलमप्राक्निङ्धि काव्यतः-प्रतोतेव'” सा०्द्० 

विवासे “पतिः प्रतीतः प्रसवोन खों प्रियाम् "रुः “बल ~ 

बदपि चिक्ितानाभाकन्यप्रत्ययं चेतः'" “वखवदपि दूयमःभं 

परत्वापयतोव शां दयस्” शकु ° “ताः खचारित्रशदिष्ड 

प्रयाययत् मेथिलो"'रघुः। 

सम्+प्रति+सस्यगन्ञाने निचये सस्यग्विश्वाशे च । “किं तृक 

वेत्यपलब्धसंन्नाविकल्पयन्तोऽपि नम शंप्रतोयुः” भद्विः! 

वि+विगमे करिष्ये “पितरः कामं ^“व्येत॒ वोमानतोच्वरः^"भा० 

च्या०९.६अ० “अतसा हिविध' बीतसवीतद्च'"शा^कौ° 

“दीतशोकभयो विप्रो बह्मलोके भश्ोवते" “निवतो 

यीववत्सरः'' भदः । “वोतशोकभयक्रो धः" गीता | 

“आप्यायस्व सचेत ते विश्ववः' सोल । 

दष्ण्स्'' ड ० १,६.१,१ ६ ,“'पाथिवाः खे बमीदुखत् भारत !” 

भाग०्खा०१८०अ०“राचसौ हरियुग्ाभ्यां हराय खनी 
अदः “नयौ राच्संखेव बमीदुभांदषेः शह” राभा« 



इत 

खमि+-सम् आमिखयोन सम्यगगतौ सक “तं जातमभि 
यन्ति देवाः? अथय ११,५.२, शिवि अबोधने गमादेशः । 

अभयति ते खजोभमत् त बोधनेत् प्रत्बा (प)ययति ते प्र्यापिपत् 

त-प्रत्यायियत् त । सनि अबोधने गमादेशःजिगमिषति 

बोधेत॒ प्रतोयियिषति | उपसमंस्यावरात् परस्य रुख- 

भागेन रत्व प्राप्नौ बृदधिरोकादेथः। वेति अवैमि उपेति | 

दू ण्न ° ददि-रण्श ° । उसाकपेके संद्थाकारे पदार्थे 

“अथेननिर्ड. काभ्यां परिग्टशव्याति असौ वा ॒च्ादत्य 
रषोऽग्निरहोराले इख्ड अछ तदादिलयमहोराल्ाभ्यां 

परिग्टक्धाति वश्ादेषोऽहोरालाभ्यां परिग्टहोतः यहे- 

वनलिख्डाभ्यां परिग्ड्ह्णाति असावा श्रादित्य एषो 
अग्निरिमा रभवलोकाविख्ड अछ तदादित्यमाभ्यां 
चोकाभ्यां परिग्टह्काति तस्मादेष आभ्य) चोकभ्यां परि- 

ष्ट्धोतः परिभण्डले भवतः परिमण्डल होमौ लोकौ 

लोञ्े विहतो तखो रवोक्तोऽथो अनतिद्ादावः' त° 

ना० ६,७,१.२५.२ दै, “परिमरूडलाभ्याभिणडभ्या लां 

परिग्टव्याति' कात्या ०१६, ५,२,१, "उचा याभ्यां 

ग्टह्यते तौ दण्डे ” ककं । 
इत् लि ° रति गच्छति इ-किप ।१गत्वरे व्याकरथोक्गो प्रक्रिया 

कालेद्धारिते प्रयोगकराञेऽस्यायिनि वसं वेदे यथा तिप् 

भिप इत्यादौ पकारादि ते च ““उपदेशेऽजदनासिक् 

दत्" “हलन्त्यम्” “न विभक्तौ तस्मा” “कआादिजिदटुडवः” 

“बः प्रत्यद्छ ' ““चुटू'* “ल यकतद्धिते'” पाज्छनेष्, साप- 

वाद द्थिताः तद्ध लोप" श्त्यनेन तख प्रयोगेऽद नच्च 

विहितम् “ आआदिरन्त्यन शेता" पा २ अनन्तरा्ेः 

$खवधारार्येच आव्य “यदेदन्ता अद्ञहन्त पूव 

आदिद् ' यज्. ०१७,२५,, “खात् इत् इतिच्छद्ः त् 

एषा "बेददो °` ङपोपेन्न मघवन् ! भूय सच्^'यज, ३,२४, 

दत् एवार्थे" बेददो० ५ इलथभित्य्थे च ^“सच्नाङिन्रेत्तानि 
बरुणद्य तानि" यज् ०४,२०, इदिव्यव्ययभि- 

ल्यभिव्य्थे? बेददी° 

इत विभू क्त १गते““वनितानितवा रजनोबध"रदुः भावे कते । 

रगतौ ““तदितादियादधो पयः” थत °बा०६१,२,१,१९ । 

शत्ताने चन | ““वीतमवोतद्चोति" सांग्कौौ०।. 

इतर वि°इना कमिन तोग्ैते दट.-खप् तरति पचाद्यच् वा । 

नोचे पामरे “इतरद्ब परिमूय च्नानस्, अविगणय 
तयःप्रभावस्, उन य गान््रोये, मन्येन जडोकतः?' 
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क्ाट्० । श्यतेऽनेन दृत; विेषख्त राति राक। 

१३ वा०भागर 

इत 

रमेदाचरथे | “शूतरतापशतानि यथेच्छया वितर तानि 

सहे चतुरानन !'” उद्भटः | “यत्न हि दौतसिव भवति 

तत्ने तर श्तरम् प्ति" शतिः | “ने यतध्वः षर 
शक्या विजयग्येवराय वा” भाग्खा०१०अ० | वर्खा- 

श्रभेतराथां नो रहि धश््नयेषतः'” या० खट * 

“इतराणि च रक्तांसि पेतुर्वानरकोटिष" “दतरोादहने 

 स्वकस्णास्"" रघुः ^तमिसं कुर दल्चिष्ेतरम्” कुमा० । 

खस्य सव्वनास कायम् | इतरे इतरौ इतरश्धयात् 

द्ल्यादि । “विजयायेयराव बं इत्ादि शान्द्सम् न तत्- 

कायम् । व्रभेतराणामित्यलं बड्न्रीहिः तेन न 

सव्यनासकाय्य स् । एवं" सव्येतरे भजे" रघु्लोकेऽपि 

ब््रोह्िः । तविल् इतरतः । “जन्माद्यख यतोऽन्वया 

दितरतश्चा्ेष्वभिन्नः खरराट्'भाग०। थाल् दूतरथा“एवं 

देवनेतरथा मादुगरेयत ० जा ६ै^८.१,८, इतरेण निरे त्म् 

रुंकलद् ° अञ् । शेतरः । इतर नि तते त्रि” इतरा 

पत्यम् शुष्ना° ठक् । रेतरोयः तदपत्ये षु स्त्रो । 

इतरेतर लि ° दतर +दित्व समासवद्भावच्च । अन्योन्य न्दा" । 

“स्तरो नघु'दकयोरुत्तरपदस्थाया विभक्ते रान्भावो वा वक्घव्यः'' 

बाति इतरेतरम् इतरेतर बा इभे ब्ाह्मण्यौ बुले 

बा भोजयतः" सि ° कौ०। सभासवद्धावात् टस्तिभाल्रे ए'भावः 

दूतरेतरेख “दल्ये टाबभाषः ज्ञे चाड्विरहःसखमोः । 

समासे सोरलुक चेति सिद्गं बाङलकान्नयमिलय् क्त" काय्य 

तेन क्तीवे इतरेतरभित्येव । “दतरेषां द॒ वखानामित 

रेतरकास्यया "मतुः । “यथा नाभिचरेतां तौ वियुक्ता 

वितरेतरम् ° मनुः । परमतद् द्वत् सर्व्वं नामकाय्येम् । 

किन्तु नादुड दूति मेद्ः“'धयहाबुभौ तावितरेतर चयात् रदः 

इतरेतरयोगः ए° इतरेतरस्य योग? अन्वयः । प्रये कप्राघा- 

न्येन सव्य भाभनलये | तदथ" हि हन्दसमास इष्यते सचाने- 

कवत् प्रेकप्धान्यात् । धवश्च खदिर इति वाक्य डि 

धरखदिसौ इत्यत्र भिनस्तोत्यादि क्रिवायां प्रतयेकख प्राघा- 

नान्य नेवान्वयः तथा च एकजातीयक्रियान्वयितावच्छेद्क 

विधिरे प्रत्ेकान्वयभोधकत्वे इतरेतर योगाख्यः इन्वः संहति- 

प्राधान्ये ठ शभाहारदन्दः इति मेदः | २्परष्य रसम्पन्े च । 

इतरेतराश्रय ए इतरेतरमाच्रयति आ+च्रि-खच् । अन्यो- 

न्याच्रये तकेदोषभेदे अन्योन्धाश्रय शब्दे २१७४ विहटतिः। 

इतरेव्य् स् अव्य° दतरशजन्नङ्गि इतर +य स् । इतर- 

दिवसे इत्यधेः 

दत्तञ्च अन्ड इतश्च दिवम् । अनियतदिरभागादौ । 
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इति 

^दतञ् तञ्च विचरन् तख्िन् हनिवराच्रमे ̀  देवोमा °। 

इतस्ततस् अव्य °दन्हः । अनियतस्याने श्त्यये" “"लाङ्ल- 

तिचे पकिसिपि शो्मैरितस्ततबन्द्रमरो चिगोरोः' कुमा०। 

इतस् अव्य इदम्+ततित् इशादेयः। १असखमादित्यथ इत 

स॒ टेत्यः प्राप्नश्ररनैँत खाति चयम् कुमौ०। २अ- 

बिद्धित्यथे.च । “दतोनिषोरेति विद्दभूमिः कमा ° 

“परयुक्तमष्यस्भितो ठया खात्" रघुः । 

दूति अव्य" श्ण क्तिच् शेतौ, रेप्रकाने, ३निदभेने, 

8 प्रकारे, ५ अदक्षे, दैसमाप्नो, अप्रकरणे, र्खद््पे, 

ई साध्ये, १० विवचानियमे, ११मते, 

धारये, १४व्यस्थायास्, ११५परामे' १६माने, १७दत- 

१२प्रल्यच्ते, २३अब- 

मर्ये, १८ प्रकर्भे,१९ उपक्रमे च । तन खद्पद्योतकता विधा 

शब्द्खद्प्द्योतकता 

द्योतकता चेति भेदात् । तत्र शब्धखद्पद्योतकत्वे तद्योगे 
न प्रथमा । “श्यति मङ्गल नाम यख वाचि प्रवन्त ते'" 

पुरा० 

भहरिः “राजराभेति रामेति कूजन्तः सर्र वचः 

प्रातिपादिज्ञाथेदययोतकता वाक्याथ 

“खत गविलयाह भूरत्तायानितीड्म्'” 

रामा० “रामेति रामभद्रति रामचन्द्रेति वा जपन्" 

रामकयचम् । प्रातिपदिकाथैश्योतकलत्व प्रथमा । 

““चवस्लिषाभित्यगधारित' एुरस्ततः शरोरोति विभाविता 

कतिस् । विभषि भक्तावयवं पुमानिति क्रमादश नारद् 

इथयबोधि सः” भाषः | “दशरथ स््.दादतः? भट्टिः ) 

"वदन्त्यपि च तं पुराविदः" कुमा” 1 

द्योतकत्वे न प्रयमा निपातेनाभिहिते प्रतिपादिका रव 

प्रथसाविधानात् वाक्यख च श्रक्छा लक्तणया वा एकाथे- 

बोधङक्वाभावेन प्रातिपदिकत्वाभावात् “भू बत्तायाभितो- 
दशम्” मत् “तायसः प्रिव्यागादृश्वताश्चुताथख 

कल्वनात् | प्राप्रख बाधादित्येवं पारसंख्या विदो षिका?" 

ओोमांखाका° | तत्र हेतौ “इतोव धारासवधीयये'नेष° 

"दूति खसा कारुतरेख लेखितम्" नैष° । प्रकारे “द्रति 
मदमदनाभ्यां रागिषः सखटरागाः'” माषः प्रकाशाय 

इतिहरि इयादौ खव्ययोणद्द्भर्ये “विरोधिसिद्मिति- 

कनेखद्यतम्” प्ररे इतिलत्यभितिकत्ं व्यम् । इति- 

इत्तम् । ` भके क्तिन् । रण्गतौ र्¶ताने च स्त्ी 

“प्रा्ावीदधिपत्प्र चदुष्मदित्यै" ० १,१२8११० | २२ 

ऋषिभेदे ए* । 
इतिक लि° इत गमनभसयख्य ठनु । गलिमति ततः मडा* 

बोत्ाप्ये फक् } रेतिकावनः तद़ोाप्ये इद्री 

{९२४1 

वाक्याथ- 

बरति 

इतिक लि° दति दल कथा यख । अधैन्ुग्यवाकय- 
प्रयोक्तरि अश्रद्धयवचने। 

इतिकथा स्तो इति दूत्यः कथया | अधनून्यवाक्ये भेदि° 1 

इतिकर्तेव्य लि इति इख कत्त व्यम् । इत्य"कन्तव्ये परि- 

पाटयुक्तो करवव्ये । “एड सव्व विधायेदमितिकन्त व्यमा- 

“सं दिदे येतिकस व्यम् वच्चवेगप्रमायिनौ” 

भाण्व०२८५अ०.स च व्यदार कोटः कतिविधः कथद्धे- 

तिक्षततेव्यताकलापोनाभिह्धितः'इति निता ०?'कथयन्त्विति 

कत्तंव्य' शःकाले करामहे" भाण आ १६५ अ०। 

^“ धनं प्रमोयमाखे हि वेदेन करुणात्मना । इतिकत्तःव्यता. 

भागं सोमांखा पूरयिष्यति” पुरा० इतिलयादयोष्यतर । 

तेषु तेषितिक्षय" हि परुषस्य समाप्यते मनुः । ̀ 

“वतोऽच्लनञच लब्ण च्च विनिचित्ये तिशत्यतास्'' भा 

चऋछा०२२० ०) 

इतित्त न° स्य त्तम् । द्द् प्रकाराच्िते चरिते। “दति 

इत्त' नरेन्द्राणा्छषःष्वाद्च महात्मनाम् भाण चाग्रेण 

वजन्चापके रेएुराणादौ च । (“सभेतित्त 

किच ॒गेयमहनू तम्'' रामा । “'दरूरादुवति नि खात् 

तख प्रासङ्किकितटत्ते ठ" साच्दर। 

इतिश ए” ऋषिभेदे । तच्छ गोलापत्यम् नडा ° फक् । रेति- 

शायनस्तद्धोलापत्ये पुस्त । 

इतिह अव्य" इति खं इ किल इन्दः । उपदेथषरभ्परायाम् 

यथाऽत्र वटे यच्च इ्युपदेशपरमब्परेष न त केनापि 

द्रा तथा कथितम् । दूति तख प्रसिद्धिमानता “दूति 

होचटृडधा" शा०को० । 

दूतिहास ए ० इतिह पारपान्छैपदेय आखेऽखिन् आब 

च्ाधारे वञ् ३त०।““घमांयकाममोत्तााशपरेथसमन्बितम् । 

पू सकयाथुक्त मितिहासं प्रचक्तते "इयक्तलचणे युराटत्त- 

प्रकाशके भारतादियन्ये) ““इतिहासषुराष्याद्यैः षषः 

सप्नमं नयेत"? दन्तः “स्वाध्यायं श्रावयेत् पिले धर्म थाख्ताख्ि 

चैव हि | खाख्यानानोतिदहाखां ख षुरा्ानि खिलानि चः” 

सुः ! 'वाकोऽाक्ये तिहाषषुराणः पञ्चमोवेदानां वेदः” 

ङा०्डण “इ्तिहारोत्तमादष्माज जायन्ते कवि बद्रयः | 

पञ्चभ्य द्व भूतेभोलोकरं विषयस्तव: ॥ भारतद्े तिङाशख 

शुण्यां यन्वाथेखं युताम् 1 रुख्छारोपयतां नादी नञ- 

नाथास््नोपटं हिताम्?” भा ० खा ० १ ०दय्य् ते, भारतेति 

हासद्छपत्वस् । “'इतिहासछठरा्ाद्यं बेद' सपं हवेत्” 

अटति; । २अन्यख्िन् पएराडत्ते ख च भारते श्न्तिष- 

त्मनः'› मतुः 

उपचारात् 
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५ 
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ः 

न प म न क कका ति 

इत्य 

व्णीदौः खना दाहरन्तोमभितिद्टास पुरातनम्”'द्नेन 

बको द्वितः | ("नवमेऽहनि तच्छे तैपचितस्वख 

यांसि विश्स्तानोनान्याख्त दूति वयांसि बह्मचारिण 

ष्ुषसमानोताः ख स्तालुपरदिशतोतिहासोवेद्ः शोयमि- 

ततिद्धासमाचक्ीत" चखाश्चरख्रौ ° वेद्भागविशेषस्येवे तिहा- 

सङ्पत्वशक्तम् । तञ्च घराडन्प्रतिपाद्कल्वात् तथेति 

बोध्यम् तदभिप्रायेशेव ““वाकोव्याकये तिद्ासघुराण दूति” 

आान्दोम्यआाक्यभिति दर्व्यम् । पौराखिकमतसिद्धे ३रतिद्धे 

प्रभाखे च । 

इतिदहासपुराण न° इतिदाखाबेदकः पराम् अयद 

बेदभागभेदे समा ००२ द्तिहासपुराणसमाहारे च । 

दूकट ए०ष्तं गन्तारं जने कटति आाद्णोति खशिखारयफलेन 

कट-च्ावरणे खच् ६ैत० (अकड़) ॐ तत्ससीपगन्तमै- 

स्त्राटौ हि ततृफलसंयोगात् गतिनिरोध ईत लोकप्रसिडम्। 

इत्किला स्तो कलशौ क किल; इत् गतः किलः शौक्र 

यच्यात्। रोचनायाम् गन्धद्रव्यभेदे अन्द् च ° । 

ष्यम् अव्यड्द्म्+यल | श्द्दप्रकारे इलयन्भ्रावः इल्यभ्भूतः। 

अनेन प्रकारेरेत्यय च“दयमसु'विख पन्तमखद्धत्"› नेष ०। 

यं रतेः किमपि मूतभडग्यद्पम्” कुमा० “इत्यं तं 

धारयतः प्रजाधेम्”रघुः। “दत्यमाराध्यमानोऽपि" कुमा ° 

“दल जितेन वसिघेलुः?'रषुः ।““सिद्धाप्रयोगे एतख्िन् 

उपपदे शल् । इत्यङ्खारम् इतल्यम्भावनिव्यादि । 

श््श्भाव इण इयः भावः प्राध्निः मू-प्राप्नौ घञ् । कवित् 

प्रकारख प्राप्नो । 

इव्यश्चूत विण्ड्लय' कञ्चित् प्रकार मूतः प्राप्रः मू-कत्तरि क्त | 

कञ्चित् प्रकारं प्राप्रे ““दल्यम्भ.तल चव्य" चच्चणेत्यभ््.ता- 

खवानभागवोश्चास्िति"' च पा०। 

षूखशाल इ, इथं यल-खच् एट०। नोल °ता०उकते योगभेदे 

तद्धविः यथा “शोषे ऽ्यभाने्बङभागमन्द् ऽखस्ये निजं 

तेज उपाददोत खादिलयश्ाखोऽयमथो िलिघ्रालिप्राङ्गं- 

ोनोयदि पू मेतत् । रीधोयद्ा भान््यलवस्वितः सन् 

मन्द् ऽयभस्थे निद्धाति तेजः | सखादिल्थालोयसधौब 

दोप्रांथकाधिकाभेरिह मन्द्रे । तद् भविष्यद्रणनोयमि- 

लखशालं लिन छथ योलमाड्धः'' । “लग्ने यकाग्थाधिपयो- 
यदोष योगदा काव्यसशन्ति सन्तः | ग्ने शकार््याधि. 

पतत्खहायायन श्ुरद्िन् पतिसौम्बडषटे । तदा बलाढय 

कवयन्ति योग विशेषतः शेहदणाऽतिशस्तः | खक्ता- 

दिसत्स्थानगवः शमधेत् दुतेकितोभूद्गवितलषधास्ते । 

(९२१1 इद् 

तदा शुभं परागभयत् चप सपे भगिष्छयपवरेते च । 

व्य्यस्तमस्माद्विपरी तभाकेऽथे रे चितोऽनिष्टयद्ं प्रपन्नः । 

अभूच्छभं प्रागशुभं लिदानीं खंयातकाने मच भावि 

वाच्यम् नोल०्ता०। “्रागिक्घवालोऽपर इन्द् वाररूये- 

ल्शालोऽपर सराफः“ चेदष्मेशेन कतेत्यशालः"नोख 

ता० जम्ब लादौ विशेषः ततच्छन्ट् वश्छते असूयरये इनि । 

दूल्यशालो ताडशयोगवति सदे । 

इलया अव्य ददमू+याल्-ददारेशः । ‡दल्यमित्ययं । “क इत्या 

बवेद् यत्र सः" कठो° "“इन्द्रमिल्यागिरोममाच्छाः'? ० 

२०२१४३२ । सत्य निरुणद्दम्+थम् डादेथः | रद्द 

प्रकारेत्व्य | “इल्याधिया यत्तवन्तः'? ऋ° २,२७.६, 

दूत्य लि° इण-क्श्मणि क्यप् | गम्ये । “द्यः ध्िष्येख 

यरुवत्"' भट्टिः । ददेऽनभ्यासस्य” वान्ि° चम् अन्य- 

भ्यारमिन्यः दूरतः परितेव्यः'› सि°कौ ०। भागे क्यप् । 

रगतौ स्त्री ।““स्तेनस्येत्यामन्विि तच्छरस्छ "यजु ०१२,२४ 

"द्त्यां गतिम्“ बेददो० । 

इत्यक ए° द्व्या कायति चब्दायते कंक दव्यायां गतौ 

राजभवनप्रवेशे अधिङतोवा कन् छखः | प्रतोहाराषि- 

कारिणि इारपा1ले। { ईत्वरो । 

त्वन् लि° इष््-कनिष् । गन्तरि स्तिवां डप् वनोरञ्च । 

दूत्वर लि °इए-करय् । १पथिके, रनोचे, रूरकम्प्ं खि च । 

४षख्डे एु° । द्छियां करबन्तत्वात् ङोप् । सा चाभि- 
सारिमायां \स्तियाञ्च “सपतदमीतरं स्या जगत्'' क ° 

१०,८८,४ । [डच्छन्द् उ° । 

डट् खव्यण इदि किप् वा° गखोपः। इत् इत्यस्या एवकारे 

इद् शेश्ग्य इदित् भ्वा° पर० अकर सेट् । इन्दति रेन्टोत् 
इन्द्ाम्-बमूव आख चकार | इन्द्रः । । 

इदंयुग न° कश्च ° । णत्युगे । इृदंडुने खाधुः प्रविबुगा° ` 

खञ् । ेदंबुगीनः एतद्युगसाशै लि ° । 

ददद्वायथी सो इद काये" गदा; 1 १द्राखभायां गन्ट्च ° 
रेएतद पकाया न्ते लि । 

दूटन्तन लिखखिन् जके भवः निन्च्ल् तट् च । इदानो- 

न्ने “शङ्कि मीन रिदन्तनेः” हह ° रूटतिः । 

ष्टन्ता स्त्रो द््दमो भावः । द्दंश्दाथेभाने अङ्ग. ख्यादिना 

दशेन्थीम्यतायाम् “श्निदेश्यमिति" छतिषदव्याख्याने 

““कूद्नय नद् ट मशक्यम्” भाष्यम् । 

दूद॒न्द्र इ ददं पश्यति ढथ-बा” शम् &ैत० । परभासनि 

तख निरक्तिरेतरेये दिता यथा “ख एतमेव इश्ष बह्म 



\ ६ {<२६ |) 

ततभनपश्यदिदमदर्थमिति तखादिदन्द्रोनाम श्दन्द्रो- 

पे नाम नभेवभिदभिन्दर' सन्तमित्याचक्तते परोेण, परोक्त 

परिया हि देवाः” रेत ० उ ° विटतद्चेतङ्गाषे ।"'यस्ादिदमि- 

त्येव यत्साच्ादपरोक्ाद् ब सर्व्वान्तरभप्रश्य्रपरोचेण । 

तखादिदं पश्यतीति द्दन्द्रो नाम परमात्मा । इदन्द्र 

कते नाम प्रसिद्धो लोक रश्रः | तमेवं इन्द्रम् | 

शूदभितिपरोक्ताभिधानेनाचचते बह्मविदः संव्यवह्ारा्े 
पूञ्तमलत्वात् परत्य्नाम्हणभयात् } तथा हि परो- 

चखप्ियाः परोक्चनामयहइणप्रिया एव योव हि यद्याहृवाः 
किख सबव्येदेवानाभपि देवो महेश्वरः” विदटतमेतदानन्दगि- 

रिशा “तसे दन्द्रनासप्रलिद्यापि तख न्नानखाऽपरोक्त्वभिति 

बत्, वच्परादिनदरषति वाक्यम् वदयाचष्टे | यश्ादिति। 

यश्मातु सर्वान्तरं बद्ध शूदभिनश्बपरोचं प्रत्यगाल्मेव्येवाऽपण्य- 

दित्यन्बयः । कथमिदन्द्रनामत्वमत आह । द्ृदन्द्रोषवा 

भ्रति. नच्विन्द्रो मावाभिरित्वाद् टिन्द्रप्रखिद्धेगे व्विदन्दर 

दत्यत अह } तेबमिति ¦ द्दन्द्खव खतः परोल 

ल्वाथेम्ः अच्चरलोपेनेन्द्र॒॒इत्यारित्यधंः । परोक्तः 

प्रयोजनम । पूष्छेति । पूज्छानां परोच्चतयेव नाम 

बक्तब्यभिन्यत्र प्रमाणमनाष् | वया ष्ोति। देवा ङ्ति 

पूजा शून्ययेः । अत एषाचाय्यां उपाध्याया श्पुक्ञानेव 

प्रोतं इ्येन्ति लोके, न तु विष्णुभिलादिनाभयहथ 

इति भावः| नाशः परोक्तः नाल यथाथेनाच्ो ख्पा- 

न्तरकरखेन सखद्पाच्छाद्गमिति ्ेयस्” । 

इदम् लि° इदि-कमि नलो ¦ एरोवत्तिनि र्श्े' वरयो- 
भस्थापिते "इदमस्तु सञ्धिक्ष्ट षनोपवन्तिं श्ेतदोख्पम् । 
श्द्रुस पिप्ररदटम् तदिति परोक्षे षिजानोयात्"'इवय॒क्त : स- 
चिलष्वाचित्वभख्य अतएवेति प्र्क्ा दिषञ्चिधा पित 
लमत दद्मानिद्ः"याभा०जक्तम् | सच्धिलटलञ्च बद्धि- 
मालेख, तञ्च स्ञानचक्णया खरव्ादिना च भवति तेन 
“ लौहदीयं विरच्यते” ९त्यन भाविश्यामपि कोद्य गद्या 
सच्चिधापितत्वेन इद् थन् प्रयत्यः । अतरणव तदादेः बडिस्य- 

स्वोपलख्वितधम्ड्ोवच्छिन्ने शक्तिरिति मैयायिकादयः। ताट- 
अाथेषरत्वे एवाख सबधनामता यन्द्खष्टपपरत्व ठ न । “इ 
इमोऽन्बादेभे "पा ० “दमा निदेशः"या० भ*“"इद्मस्तु सन्नि 
सस् ““अयशद्यति विततोदरश्डिलेःलः" भाच; ।““~ 
यमञ्चति पद्धशरालुचरः" सा०द्* दी ° ““इट् किलाव्याजम- 
गोहरं वपुः" चकु° “अयमसौ भगवादहुत पाण्डव" 
किरा । “इभ विवदते योगस्” गोता “मं 

इदा 

लोकं साटभक््रा पिद्ध.भक्छा त॒ मध्यमम्”मचुः । :: कन्तिः 

देशे एनादेथः दितोयाटोख्च “एनं शवानं पति वः'” दूति 

इषोत्सगमन्त्रः› । ““यद्ये नकच्छसि तदा कतरोवर्ते '" 
नेष० | “अनेन यूना सङ पार्थिवेन” रषु; । अनङ्गो 

एनेन । एवम् अनयोः एनयोः । स््येनामका्ं सृ । इभे 
अख अच्छात् षाम् अन् स्तिवाम् इयम् | “इयं 

स्न्द्रः.ष्टतोनयिच्रियः'' कुसा ० "(दूतीयं वैदिको खतिः” 

सलः । अर्यैः अखाः असाम् । अलाकच् | इमक्ञो 
द्मकेनेत्यादि प्रत्च्तविषयतयाखच्छन्दार्येऽख कचित् 
दत्तिः “खयं लनः प्र सनाख्लपोधने \'' “जनोऽयम्ङ्ख 

पदकक्गनोवृद्धकः” “इतः स॒ देत्यः प्राप्नच्रर्गेतणारेति 

चयम्" कुमा ०। इह । थस् दूल्यम् थाल् श्त्या) दानीम् 

सदानोम् । लन् खन्न तसिल् इतः । अयम् अब्यय 

सपि । मेभ च्यु तट्च | .द्द्न्तनः। मयद् इद्खयः। 

स्यां छेष ! वति द्यान् छ्तियाम् डोप. इयतो । 
इदा खव्यन्ड्दम् दाच बेदे नि° । इदानमिन्ध्ं इदाडिते 

बे विषवःथ्चछ०६,२१ "ददा इ्द्ानोमितिभा० | इत् 

हनः | सम्यनवथारादौ तद्यक्ते इत्येव्म । 

इूद्ात्खर;। तख निरक्ति्तचछन्ट वश्छते । 

इदानोम् चव्य ° इदम्-दानोम् य् च । सम्ब । “ददा - 

नोमावयोभध्ये सरित्सागरभूषराः”” उद्भटः । “खा चे- 

दानं प्रचेतसः” रषुः"ददानोड्धन््ातः. शिपि शमना- 

सेवद् तदा 'जंगन्ाघः। भवार्थे शख वट्च्। इद्ानोन्तनः 

बत्तमानकालभवे ति ° स्यां ङगेप् । “वासना चेदानोन्ननो 

प्राक्कर्म वेति" साण्द्°। 

इदावत्सर एु° द्ृदाचिङ्धितिः वद्धरः । षत्मरपञ्चकान्त- 

गते वह्मरभेदे तदानयनप्रकारो यथा "“थक्ाङ्कात् पञ्च 

भिःयेषावृ समाव्याद्यासतु वद्मराः । खपरोदाचपूर्व्वास्ते 

तथोदा पूष्यंका सताः" खो» तथाच एकाङ्क चिरे खवद्धरः, 

ह्ङ्घ सरिवद्मरः, नरष इदाल्य रः, च दरद खलुवल्ध रः, 
पञ्चा विटे उदावत्षरः \ शेषां फलन्तु मख ° त * विष्ण - 

ध०। संवत्सरे तथा दानं तिखख्छ.ठ॒ महाफलम् । परि- 

पूवव" तथा दान यकषानाञ्च दिजोत्त् ¦ । इदापू्ेऽचव- 

सीणां धान्याना द्धा तुपूर्येके । उद्ाखंबत् खरे दानं रजत 
महाफलम् ` उद्ावत्खरख्थाने इ.ट्वत्सरोऽपि ` "परिवतख- 

रोऽलोदःववृरु्रेऽसौदत्सरोऽखि"' राज ° ° “ नभोमख्डचं 

सङ द्याभार्णयव्योमे ख्डलाभ्यां कातेन सह भृष्मोत त , 
काचं श्वद्मरर परिबद्धरभिदव्सरसदुक्षरमुद- 
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रमिति भानोमान्य्ेष्युसमागतिभिः समासननन्ति" 
भाग०५ स्क | “मख्डलाभ्यंा चन्द्राकमर्ड लभ्यं सद्- 

भञ्लोतेति तेन यदा खय्ैसय शकप्रतिपदि संक्रान्तिभवति 

तदा सौरबनन्द्रयोमासयोयुगपदुपक्रमो भवति स सवत्व 

रः । ततः सौरमानेन क्पे षट दिनानि बह न्ते चान्द्र 

भानेन च षट् सन्तीति दादशदिनव्यवधानादुभयोरखप- 

खाद्भावो भवति णवं पञ्च वषांखि गच्छन्ति तत्र दौ मल- 

` भारौ भवतः । ततः पुनः ष्ठः खंबत्धरः'' श्रोषरः | 

तथा च समकालारब्धसौरचान्द्रमासगुक्तोवल्छरःसंवत्परः 

चान्दरसौरमासयोरारन्पो समलतवपरिवच्छिं तमासारब्धोवत् 

शरः परिवतृशरः । टु र्लं पररिवत्, चारम्भ 
समत्वपरिवच्छः नव च्त्वे ऽपि अन्तं तयो; शमत्वस्यागतिमान् 

वतृशरः इूदावतृखरः । ऋलगतः सौरसक्रान्ति' चान्द्रो 

भासो यत्रं तादशोषल्धरः अ्वत्धरः । अख वभखा- 

खकरान्तसाशश्यन्धतया शंक्रान्त्यलुगतचान्द्रभाखच घटितत्वेन 

तथ त्वम् । उतृक्रान्तो रविसंक्रान्ि चन्द्रमासोऽन एनः 

सभकाह्नारग्प्रागतिलां च योवतसरः स उद्वत्छरः । अ- 
सखेव इदरभत्वं चान्द्रसौरयोमांसयोरारम्भर समकालप्राप्रपव | 

` शमेषामन्वथंकता दर्व्या | पञ्चमव्े' भलमाखदय- 

पातकथनमपि “पश्चमे पञ्चमे वेदौ माखावधिमाख्कौ। 

तेषां काडातिरेकेण यहाणामतिचारतः'' एतद्ध प्रायिकं 

"हालि" शद्भिगतेमा रेः दिनेः षोड़खमिस्तया । वटिकानां 

„ श्वदुषकेख पतति दधिमासकः" काल ° तसिद्गान्त वाक्यात् 

तेन . प्रायुक्तमारतवाक्य' “मलमाङः स विन्नेयोभाशे 

लि यक्ने भवेदिति" काठकग्टद्यवाक्यश्च ज्योतिः शास्त्ता 

कमध्यमानमाच्रि्येव-। शिद्धान्तवाक्य' त॒ सूक्टमानमा- 

त्ब त्बनयोर विरोधः | रमेव मा धवाद्यः 

इदुवत्सर ° इट्-उ वतुशरः । इदावत्खरे । ““ददुवतुश्राय 

परिवत्खराय संवत्सराय" ऋअथ०दै,५५.३ | 

दद्ध न° उन्ध-भावेक्त। १अातपे, रदीप्नौ, रेयाच्चयेः। 

च । क्त रिक्त | दीपे ५ दग्धे च लि° | “समिद्धशर. 
शखादोप्राःभडिः | 'तभमिद्धभाराधयिद्भ' सकं कं;?› माघः | 
द््ञाबेधरैरिति" भद्रौ बोभे इइ्वं शर्वा सतरधच्छाथसा- 

इत्वम् शासने इद्त्वमप्रतिडतत्वम् ।[मह्ो दद्धि" "भाय °। 

इद्धा अव्य०द्न्वधाच् नि०। प्राकाश्चे खरादिः.सभिद्धभिदधे) 

इध्म न° इध्यतेऽग्निरनेन इन्ध-मक्.| १काे ““यस्तद्् 
जतरत् सिधिदानः"क०४,९,६, "द्ध्म काभारम्"' 

भा०। र्यच्चियखमिद्धदे ° । वतूप्रभाखक्तर्प्रका- 

रर 

रादि काल्था०््रौ ° दर्थितस् ।अयुग्धाह्न नि यूमानि^०। 

< दूधमबन्वनबङ्िबिन्वनार्थानि यूनानि संनद्टनानि रव्जल- 

बोऽबुग्धातूनि भवन्ति } धातवस्तर्णषदिप्रकेषाः 

अयुजो विषमा एकनिपञ्चसप्ननवादिविषससंख्या 

धातवोयेषां तान्बदुग्ातूनि । तथा चापस्तम्बः “निषाद 

पञ्चधातु वा शुल्ल' करोतोति" शुल्व" रञ्ज मित्यथेः । 

“पञ्चविथतिङकुशमयानि यूनानि” इति यन्नपा्" । तवा 

“समूलानाममू्लानां वा दभौखां पूर्वत् शुल्व कत्लो- 

दगखं निधायेति"' इ्मप्र्ताने । मानने च^-शरलः प्रति- 

दधात्ययुग्धाठ प्रद्िश्यभिति" । तित्तिरि । “अथः 

लिरन्बाङ्ितं आल्व' लते ति”? कक० बङ्भिभो बन्धन 

परकारमाह । प्रागे यूनडदगयं बहहिराचिनोतिः क ° । 
प्रागे यने प्रागे खंनद्ने बन्नार्थायां रज्जौ उद्- 

गस" गङ््िराचिनोति बन्धनाय स्थापयतिककं ०। अच - 
प्मबन्धनख्य प्रकारमाडइ । ““उदगये प्रागयसिष्प्रस्"' ख.० | 

आचिनोतोत्यदुवर्वते उदगसे य॒ने खनने प्रागयभि 

अमाचिनोति बन्वनाधं निदधाति"ककं ° । “्रष्चगय- 

न्धोनवगृ्ति” ० । इूधुव डिर्बन्बनार्थानां स्नानां 

खन्ोन् प्रन्यगवण् ति यूने गादं .बना य॒नख्यायमूले 
संकल्पय प्रदल्षिखमानेच्छ इषमबह्िषोरयभागे म्रोत- 

यद्वा पञ्चादिति तयोमू लभागे ऋवगहति प्रिरयति 

प्रत्कशन्देन, इ्मब हषो ःपचाङ्गागो मूलभाग द्, 

च्यते दिग्बाचिनोवर्हिुशगसे निद्हिते असम्भवात् । 

काठके “यन्वि लला पुरस्तात् प्रत्यद्चमपकषतोति" । 

मानवे “शुलखान्तौ सभायब्य “पूषा ते सन्विभिति"' 

प्रदक्तिष्णमाबेषटयति पञ्चात् प्रत्यद्धसयकषेतोति” 

वैत्तिरोयेऽपि “पचातृप्राञचुपगृषहतोति"" । चापस्तम्बः 

“इरण्लात् प्रत्यञ्च" यन्िषठपग् इति पञ्चाहा प्राञ्चमिति । 

““अषादयेष् परिधिटटलाशाम्” ० । “परिधीनां क्ताः 

पलाशखटिरुविकङ्कतादयः परिषध्टच्चाः तेषां परिधिषचा््णां 

सम्बन्विनः आशटादशरूख्यकाश्कमिष्य इुग्यीत् । मानने 

““समूलेरदमैः पालाशं खादिरः रौङ्ितके वाष्ादचदा{ब्श्य 

संनद्धति लरींञ्च परिधीन् योयज्जियदचख्लतसतेति? ! काठके 

“्ाट्शदार्ु शुल्व समानडच्चस्य संनदाति विशति 

भिष्टौ पश्ुगन्धो चेति” । आतणव सामिधेनोविषड्ो काष्ट 

दधिमवति दधासे च हासो न भवनि पिनरादौ, तधा- 

द्ापस् म्बः “साभिपेनोविषड्धौ काष्टानि विवधेन्ते प्रकततो 

हखमानाचच प्रलतिकदिति” । रषद, ठ “मालावदि्ा 
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बद्धिरिति" वचनात् छासः ! “द््रपमाणं चारल्ञिरिति 

सद्धिः प्रकीर्तिवमिति""कात्यायनः(करमप्रदीपे) वथा “खमित्- 

पवित वेदं च कुयात् प्रादेथसंभितसम् । इ-प्मस्तु दियुणः 

काय्य; परिधिख्ियुणः खतः” “खत प्रादे द्श्रोवा 

दियुखः परिधिस्तत" इति । “एकविंशति वा” °| अथ 

बा कविं थतिभेकविशतिस ख्याककाटकमिष् कुर्यात् तथा 

चापलाम्बः “खादिरं पालाशं वेकविंणतिदारकनिष्य 

करोति" ¦ “ततः परिघीनेके, ० | एके आचाय 

स्तत रकवि शतिसं ख्यकाष्कादिष्माच्लीखि काषान्यरन्नि 

भालाख्येवोपाद्ाय परिधीन् परिदधति"तद्ेकद््मखैवेतान् 

परिधीन् परिदधतोति" श्तेः । अथ वेकमेनेदं तरम् 

“कविं ति वा ततः परिधीनेके” इति रके खाचाय्यां 

विकलन रकणि.्तिसंख्यकाठमिषा' कवन्ति तत दति 

तखादेवैकविंशतिकाष्केष्रात् परिधीन् परिदधति च। 

एतदेव युक्ततरम्  अपरम्ब्ते एकविशतिकाठानां 

विमागद्र्थनात् । तथाचाहापस्तभ्वः “खादिरं पालां वेक- 

विथतिदारुकमिघ्म करोति तरयः परिधयः पालाशकाषटकाः 

श्वा दिरोदम्बर विल्वरोह्ितकविकङ्कत।नां ये वा यल्जिया 

ला आदरः शुष्का वा सत्वचकाः+स्यवि्ो मध्यमोऽणो- 

खनन्द्राधोयान्दकिणाध्यौ सिषट उत्तराये हे, आधार 

खमिधाषलयाज समिरेकवितिः समूलानाममूलानां वा 

दभो खां पूज्येवच्छल्ल' कत्वोदगख' निधायेति'? | आय 

एवं विधभमेकोयमतम् यदेकविशत्तिकाठकः दद्मः । 

श्तु पके चेप्मादेव तौखि काषान्यादाय परिषिपरि- 

चानमिति |  बन्धनागन्तरभिष्मवह्िषोभूमौ निधानं न 

कायम् च्यापसलम्बरले अनघो निदधातो्य्॒ञत्वात् । तद्धैक 

इधाखवैताम् परिधीन् परिदधरीत्यत्र इरिखखाभिनः तद 

सथान कु््योद्नव्लःप्ना हि तद्धेते भवन्तीति बाडमानौः 

परिधिभिराद्रः च भवितव्यम् । इधुस्तु शुव्कः इन्धमत्वादेव 

हिप्ारेशश्च तेन ते इषौ करेयभूताः परिधित्वायासमथाः 

खः तदिदमाह अभ्याधानाय होति श्ष्को द्यादावाश्यः 

यावत्ब्छर माला हवनोंये खरे सम्भवन्तोत्यभिप्रायं : यस्त॒ 

परिधिवङ्खया आहरति सोऽवध्यनेटनोयाद्ग्निखरादति- 

रिकेभेषाद्रति अण्निवे्टनं च द्ाहभयाच्र शुख्वमिति 

तऽरषावक प्रा इति" काल्या° १,१,१४,२१ । 

“अपरमितं प्रथयनोयं लियुनस "सह ०। " प्रणयनखायं प्रण- 

यनीयः त प्रणयनोयभग्निप्रणयनायेमिष्यमपरिमितमपरि- 

भितकाण्कः वि युनं तिद्धभिः संनडङनरजच्छ. भितं कुयात् 

इन् 

लीखि य्नानि बन्धनानि यख स लियुनः तं लियूनभिति । 

ऋपरिभितत्वः च प्रागुक्ते प्रकारं ख्यापेचेयातिशये- 
नाधिकं ख्यकाठकंतवम् | तेन चठवि शतिसामिधेनोको 

षद्रटकापशुस्ततर सप्रविंशतिः काठानि भवन्ति! ततञ्च 

प्रण्यनोये ततो ऽप्यधिकानि ्टाविंशतिप्रष्टतेनि 

दटकासंख्यानि काठानि भदन्ति"कके०| 

अन्दोगप ° “प्रादेणदयमिध्मख प्रमाखं परिकोितम् | 

रवंभिताः ट रेह रुभिधः सव्वं कमो । समिधोऽष्टा- ` 
देद्य प्रवदन्ति मनोषि्यः। देच पौखमासे च क्रिवाख- 
न्या विंशतिः । समिदादिषु रोमेषु मन्त्रदेशतवच्लिता । 

चरस्ताञ्चोपरि्टाञ्च इन्धनाथं सुभिद्धवेत्। इश्मोऽष्य- 

धायेमाचायेहेविराछ्तिषु टतः \ यले चाख निटत्तिः- 

ख्ात्तत् खटोकरवाण्यहम् । ङ्ग्ोमरुभितन््रसोष्यन्त्या- 

ख्येष॒ कम्पं । येषां चेतदुपय्यंक्त तेषु तत्सढशेषु च । 

अच्तभङ्गादिषिपदि जलहोमादिकम्प्ंखि । सोमाछ्तिष 

सर्व्वा >ेतेषि मो विधौयते । "'द्मजातोयकााञ प्रमाण 

भेच्छप्यं भवेत्? । “छनवन्दभोतिरिष्यष्टतिः पक्च्यकेः'? 

चछ° ६१२०११२ ।“दप्मानां काष्ठानां श्टतिः'"भा०। वृषि- 

तदेवगणमेदे स च भागण० ४स्क०१अ० दितो यथा 

"तोषः प्रतोषः सन्तोषो भद्रः शान्तिरिलस्तिः | श्मः 

कविर्विभुः स्वाङ्कः छरेवो रोचनोदिषट् । ठषिता नामते 

देवा आसन् खायम्भ् बेऽन्वरे” भाग° । 

इशष्पजिह्ध घुण इं कां जिह्गवाख । वङ्कौ । 

दूषप्रवाह ए लोपाखदरागभेजाते अगस्य एते ऋषिभेदे“सह- 

खसम्बितः घुर यकोऽप्यस्तु तपोधन !>' इरि लोपाषद्रवा- 

प्राथितोऽगसतयसतद्छा एवरठत्पादयाख तख नाम दस्युर 

मवहनाञ्ख इवा इति नामान्रं तदेदुक्त भाण्व° । 

२.९ ।“लत चाधाय गभन्तमगमत् वनमेव सः” ^ तच्छिन् बन~ 

गते गमेगवड़धे सप्र शारदान् । सप्रमेऽवदे गते चाथ प्रा 

च्यवत् स॒ भद्ोच््वलः | ज्वलदट्गिनिप्रभाजेन दद्य॒नास 

भारत !] साङ्गोपनिषदान् नेदान् जपद्धिवि भद्ातपाः | 

तस्य पुत्रो ऽभवदषेः स तपस्वी महादिजः । स बाखणव 

तेजसो पितस्तखय निदेथने । इध्मानां भारवदनाद्ध ्र- 

वाहस्ततोऽभवत्› | 

दून गतौ तनाणपर°सकणसेट् | निके इन्वतोति बहवचनान्त 

दति केचित् इनोति इूलुतः इन्वन्ति इनोमि इन्वः. द्वः 

द्युयात् शूनोठ दल इनवानि शेनोत् रेनोत् दयेन । 

निर्क्तो इन्वति दूति ए्बच्नान्तसेन इन्वधातरोवायभिनि 
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बहवः स च भ्वादि पण सेट् । इन्वति रेन्वोत् द्रन्वामाख 

तद्र पम् । “धायसा इन्दसि'' ऋ ०१,१७६,१ । 
1 © 

दून एण इण-नक | १ द्व्य “नन्द्लिषडलम्नभवन्त पल 
© 

व्यया इनाद्गष्पद सखभोद्धम्” नोल ता \ रप्रभौ 

«न न मडहोनमह्ोनपराक्रमम्"रषुः। र्पविशेषे च । 

इनक्त शच्च गतौ ान्दस इकारोपसजेनः भाग्परण्खण्नक्त- 

बदरूषम् इनच्ति “दूरे ताय न्त शङ्गहनं यदिनक्षत्" 

अ ०१,१३२.६, ““इनल्त् व्याप्नोति रू गतो ान्दस- 

कारोपसजेन इति भा० “शक्रेण शोविषाद्याभिनच्तत्, 

० १०,8१५,७, [ उक्ते राजनि° । 

नानो स्तो इनमानयति अन-खिच्-अण् गोरा०। वटपलो 

ूज्धिहा स्त्रो ताजकोक्तायां इथदहायास् । तद्ानयन- 

प्रकारादि नोल० ता० उक्तम् यथा"सखजन््लग्नात् प्रति. 

वर्धजेककराशिमोगा खयद्ा क्रमेण । सखजन््रलग्न रबि- 

तष्टयातं शरट्युतं सा भरुखेन्िहा खात् । प्रयहं शरलिप्रा- 

भर्व ते श्षादुपाततः। साद्धमं शदयं मासदत्याड्धः केऽपि 

सरव: । साभिसौम्ये लात् सौम्यं लुता भयं रजः । 
भावालोकनसंयोगात् फरमय्या निद्ष्यते । वषलम्नात् 

खास्तान््यरिपरन्बे ष्व थोभना । पुण्यकमायगा चास्य" 

दत्तेऽन्यत्रोद्यमाद्गनम् । शलुत्तयं मानसखददिलाभं प्रतापट्खि 

गपतेः प्रसादम् | शरोरपु्टि विविधोद्धमांश्च दद्ाति 

सौख्य" खयहा ततुस्या } उत्धाहतोऽर्थांगमन' यश्च 

स्लबन्वशश्प्ानपाच्रयाञ् | मिष्टाच्नभोगोबलयुषिरौख्य' 

ख्यादथेभावे धडा यदाव्दे । पराक्रमादित्तययः खाः 

सौन्दयसौ ख्यं दिजदेवपूजा । सवौ पकारललए्टिकान्विन्ट- 

पाश्रयेन्छ्य्ा ढतीवे । शरीरपोड्ा रिषभोः स्वपेत 

भनख्तापनिर्दयमत्वे । खान्छन्व हायां खभावगायां जना- 

पवादाभवटद्बिदःखम् । यदीन्विहा पञ्चमगावदवेथे खद्- 

बसौ ख्वाकरजवित्तलाभः ॥ प्रतापटद्धिविषिधाविलासा 

देवदिजाञ्च पतिप्र्ाद्ः । कमत्वमङ्गष रिपूदयञ्च भय 

खुजस्तस्बरतो नपादा । कार्याचनाथो वह्ाऽरिगा चेत् 

इकंदिवृधिः स्वलतेऽुतापः । कल लबन्वव्यसनारिभो तिर्” 

साडइभङ्गो षनधर्नाथः । खरोपगा चेद्धवहातनोः खा- 

दर्जा मनोमोविरुदवचेष्टा । भयं रिपोलस्करतोविनाशो 

चर्मा थयो :इव्यसनामयद् । खल्टुख्िता चेन्म्.या नराणां 

बलत्तयः खाद्रभरनः विदूरे । खामित्वम्ेपगमो नपे 

भ्यो धमे त्वः पुलकललसौ ख्यम् । देवद्धिजाद्चा परम 

यशश्च भाग्योदयो भाम्बगतेन्बिहा खात् । नुपप्रसादं च 

वि 

जनोपकार' सत्कभेखिद्खि दिजदेवभक्तिम् । य थोऽभिृि 

विषिधाधेलाभं दत्ेऽम्बरस्या छया धनाशिम् । यद्! 

` ज्विह्धा लाभगता विलाससौमाम्यनेरुज्यमनः प्रसाद्; । 

भवन्ति राजाखयतोधनार्धिः सन्धित्रत्ाभिमता प्रयश्च । 

व्ययोऽधिको इष्टजने सङ्गो रजस्तथा विक्रमतोऽष्यरिद्धिः। 

ध्मा यानिर्यहा व्यवस्था यद्ा तद् स्च्जनतोऽपि वैरम् । 

करर टःच्तडथा यो भावो खयष्ाल चेत् | शुभं तद्धा- 

वजं नश्वेदशुमञ्चापि वदधते । शमस मिगुकते चिता वीर्य 
युक्रेन्बिहा सखाभिसौस्य ल्यशालं प्रपन्ना । गभं भावज 

पोषयेनच्नाशुभं साऽन्यथात्वे ऽन्यथा भाव ऊद्योविम् श्च । 

जदलेग्नतोऽस्तान्यष्स व्युबगधुस्वि तावदे इता करुरलेटेसतु 

चेत् । विनश्येत् स यत्नेन्विहा भाव णव शुमखामिच्च्छा 

न नाशः शुभं च | यदोभयलापि हतो भावोनण्येत् स श- 

था उभयत्र शुभत्वो ऽप भावोऽसौ बद्गतेतराम् । व्षेत्व 

निषटगेस्या यद्खावे जुषि स्थिता | क्ररोपवातान्ं भावं ना- 

शयेत् शुभयुक् शुभा । जजुलैग्नतस्तुग्येगा सौ स्ययुक्ताग दवेशे 

पितद्रव्यलाभं विधत्ते । नृपाद्धोतिदा पापबुक्तातिकषटादटमा- 

दावपीलयं विमृश्य भिषेयम् | यख्जन् भाने खामिसौम्येतिता 

सा भायोजन्बमन्येष यच्लद्य द्धिः ! रषं पापेनांथ उक्तस्तु 

तखेतयद्य' वीर्खाहषतः सौख्यभेव । यदो ल्या श्ट 
युतेच्तिवा द्यये ख राज्य नृपसङ्गसञ्च । दत्त युणानां 

पएरभागमार्चि' स्थानान्तरस्या फलदा दयेत । कुजेन युक्ता 

कुजमे कुजेन इष्टा च पिन्तोष्णरूजन्तनोति । शस्त्राभिषातं 

रखधिरप्रकोपं सौरेिता सौरण्हे विथेषात् 1 चन्द्रेण युक्त - 
दुग्टहेऽथ दषटन्दुनापि वा ध्ेयथोऽभिवुद्धिः । नेरुच्य स~ 
न्ताषसतिप्रवुद्धिं ददाति पापे्णतोऽतिदुःखम् । वधेन 

शरक्रोण युतेचछितापि तद्धेऽपि वा स्त्रीमतिलाभसौख्यम् | 

धभ यथखाग्यतखं विधत्ते कट' च पापे्तष्ययोगतः खात् । 

युतेखिता वा गुरुणा गुरो यदौन्विहा पुलकलंनसोौ- 

ख्यम् । ददाति डेभाम्बररल्रकोषं शरभेत्य थालादिह रा-. 

ज्चद्धामः । नेहे तेन दुतेक्षितापि यदीन्व्ा वातख्जं - 
विधन्त | मानच्तयं वद्धिभयं धनख हानिं च जोनेच्तणतः 

शभाश्चिम् । तमोखखे च चधा धनाभ्नियेथः छख धमसस- 

च्रतिञ्च | सितेज्ययोगेल्तणतः पदा्चिः छखवखं रल्राम्बरल - 

व्चयच्च ¡ भोग्या राहो लेवास्रख खं ष्टः मता लवाः । 

ततः बुप्रमभं च्छ विमृग्ेति फल वदेत् । ततष्टषभागेन 

शुभा यदा खात्तत्एच्छगापद्धिभोतिड़ःखम् । पपेच- 

साद् येहख ख इा नदे च्नन्डनोलयं ग्टहवित्तनाशः। ये जब्ध- 
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काञे गलिनोऽव्दकाजे य् बेलास्त र शुभं समान्ते । विपय्येये- 
पूर्बमनिष्शक्त ठ्य" फलं खादभयन्र सा्ये । षठो ऽमेऽ- 

ऽन्त्ये भवि चेन्विेशोऽस्तगोऽय वक्रो ऽशुभटटयुक्ताः। क्ररा- 

ध भव्योन खाद् जं यच्छति वित्तनाथस् । यद्य- 

मेयेन बुतोऽयदटःचताद्यदष्टया न शुभस्तदापि । योगय 

स्ाच्चिघन' यटकोयोगखद् ष्ट्य समतवसाडः । खया 

तत्पति्वापि जऋनोचितयुक् श्रः । व्षरम्धो श्यभं 

दत्ते ऽव देचेदन्तेऽन्यथा शुभस्? । 
इन्दम्बर इदि-किण् इन्द् शेञण्योज्वितमम्बरमभिव नोलवखं - 

त्वास् । नोलोत्पले" शब््मा ° | 

इन्दि (न्दो)स्त्ो इदि-ष्न् । लच्छप्राम् बा ङोप् तल्लौव । 
इन्दिन्दिर घ इन्दि-क्रिरच नि । मरे विका । 

इन्दिरा स्तो इदि-किरच्  लच्छयाम् इन्दिरा लोकभाताव 

लच्छीस्तवः । [ वह्लभः रपद्यो ६त° । रलच्छीग्ट्े । 

इन्दिरामन्दिर न° इन्दिरायाभन्दिरिमिव । विष्णौ राज- 

इन्दिरालय घु०दैत०। १पञ्मो २नोलोपले च। क्षोवत्वभपि । 

इन्दिवर न ° इन्दिलं च्छ स्तस्थाषरः वरीयस् । नीलोत्पले वा डे 
इृन्दोवरभग्यत । “इन्दोवरदलश्यामभिन्द्रिानन्दवद्ं नम्”? 

विष्णस्तवः ““इन्दीवरं रतश चितान्तरेव” रघुः श्त्पलमात्रे 
नोजेन्दोवरलोचनत्रयगुताम” तन्त ° [ २ तद्युक्तलतायाञ्च । 

इन्दोवरिशो स्तो इन्दीवर+खमृे इनि | १उतुपलशसदाये, 

इन्टोवरो श्री इन्दं लच्छीं टणाति ट-अच् गोरा० रेष | 
शतमृल्धाम् । मेदि इन्दर चिद्या" टाभन्तः राजनि० । 

इन्दोवार इ° इन्यालच्छयावारो वरणसव्र । नोलोदृपरे । 
इन्द् -खु° उनत्ति चन्द्रिकया मवं क्िन्नां करोति उन्द्-उ 

श्वादेरिञि । १ चन्द्र, “दिलोप इति रा्न्दरिन्दः 
छोरनिधाविव"रषुः""तखाः प्रशच्ेन्द मखप्रशादम्'' महो- 
दधेः पूरड्बेन्ट्, दशनात् रघुः “राभच्यन्दोरिव ज्रियः*रषु 
म नभ्प्रसाचिव्यमकारि नेन्द् मा“ “लिप्राद्नेन्दोः शरुचो- 

ऽधिवेम्' माषः कर रिन्दोरन्तच्ड रित इव संभिन्नम्कुलः?? 

चेखो° च्यष्टतकरः सकलतापनवार्येनाख इन्द् त्वम् । 
तह वताके स्टगशिरोनच्ते “^्यङ्घा इरोच्यन्द्करान्य- 

भेले दोपिति रएकणंख्यायुक्ते, नवेन्दु देष ता थ- 

ब्धा" विष्थिर । कपूर च| 

आयं गगनमर्डले राशिचक्र गहा ण्ां मध्ये सव्ये'षाम 

बश्लात् स्थितः ययाह ख” सिर । “मन्द्ामरेज्यम् एत्र 

खगयणुकतोन्द जन्दवः । परिभ्वभन्त्यणोऽधस्याः” । तस्य 

कथामानह्तक्घन् । सि° ° यथा “वाद्ादट्िगोमल 

द् 
छराश्धिनिताकंकच्ता (8 २३२१४९७ ३० ) चान्द्री स्ख 
गुखिता जिनरामसंख्या (३२४ ०००)! एतन्दितयोजनानि 
इन्द् कल्तामानम् 1 अरुच्तण गच्छतां यद्ाश्णां राशिचक्र 

इष्टसमये कौटगांगेऽदस्थितिरिति न्नानाय अहर्थयेन तख 

स्य टी करणपरकारादि ततौ दभितं यथा ।““अभ्बे ष्विभाङ् 

गजङ्गङ्जरगोऽइपच्चाः ( २५८८८९८५ - ) कल्ला म्टशन्ति 
गणका भगण चेमाम् । “अत्र रविकच्तातो भका षटि 
युग्या, रुवं भक्ल्ायाः षच सोरविकक्ला” प्रभि० 
“कल्योह्वमैः चि तिदिनेगगनसख कच्ता भक्ता भवेहिनिगति 
गगनेचरख । “पादोनगोऽच्तष्टतिमूमभितयोजनानि ( ११- 

८५८४० ) चेटा -ब्रजन्यज्ञदिनं निजवक्छंनोमे" 
सिर्शि> “यदि कुदिने कल्तामितयोजनानि गच्छन्ति 
तदेकेन किमिति फलं दिनगतियोजनानि । तानि 
च॒ स््य्,ख्त्वेन तावत् पादोनगोऽक्षष्टतिभूमितानि 

म: प्रजि० । यह्ानयनमाह। “अहगे्ात् 

कलिनवाइनिन्नात् (€€२१) नवेन्द् वेदेषुद्धताश 

(२५४१९) लब्धया । अहगहणो गोऽचष्टतीन्द्, (११ 
८५६) निघ्नो विबज्ित स्युगतयोजनानि” खया- 

खया तानि थक् च कच्चया तानि वा ख्॒भेगणादिका- 

परहाः" सि चि० । “अहे भूनेतनवनन्द् ६९.९१ 
पे नअशथिखतिवाणाग्निभिः ३५४११ भक्तो यज्ञब्धं 
तिन बिवच्जितः काद्यैः | कः ?। नन्दे न्दरिय्टतौन्द्. ११८ 

धच्णोऽ्र्मणः } एवं गतयोजनानि ख् : तेभ्यः यक् थक् 

खया खवा कल्या भाजितेभ्यो भगणादिका यहालभ्यन्ते 

अल्नोपपत्तिः | द्निगतियोजनेरहर्गखे गतयोजन्7जि. मव- 

न्तीति नमस्, । अल खां गोऽष्टतीन्दुभिः १ १८५९. 

संपूरीरहर्गणा ण्ितिः । सोऽधिको जातः । यदधिकं 

तच्छोध्यम् । तसखाधिक्ख ज्नानाधसुपायः | भपरमोऽ- 

गणः कुदिनठ॒च्छः | तेन गुखकेन युग्यः } णव" गोऽ 

चष्टतोन्द् निषु: खन् खकच्चातोऽधिको भवति । तश्ात् 

खकल्तां विशोध्य शेगेणादुपातः] यद कुदिनदल्येनाडह- 

मैखेनेतादद्धिक' भवति तदि नागेन किमिति । अव्र 

कुदिनानां तख रेषख च पञ्चपञ्चयुगवेदरथुतयुश्िते ४४५ 

५०० ० ०रपवते कते सति गेषस्थाने कल्िनवाद्धा उत्मन्नाः 

कुदिनस्थाने नन्दे न्द्बेदेष्धताशाः । एव॒ तरं राशिकेन 
यज्ञभ्यते तेन स्यलगतिगुखितेऽहगखे' जिते गतयोज- 

नानि भवन्ति सवां यहटाणां तान्येव गतेस्तु- 

व्यत्वात् । अथ सहाधेमखपातः । यदि कचाठल्यैने- 
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तयोजनैरेको भगणस्तदभिः किञिति फलं गतभग- 

शद्याः सवे यहा भवन्तोत्येपपन्नम्” ` प्रजिता० । 

“पहख क्ब ह तङ्गपातयो,टक् च कल्पत तदोय- 
सि्धग्रे | अकख कच्तेष सितन्नयोःसान्नया तयोरानयना- 

यमेष । उक्ते तयोय चल तङ्कन्त तत्रव तौ च भ्रसतोऽ- 

कगव्या सि ° शि ० “अलोद्धखय पातस्य च या कच्चा गच्छति सा 

तयोरानयनाथभेभ कल्या } अन्यथा या यदख कल्ला 

सैव तयोरपि । यतो सहकल्चाया उद्चप्रे णखोड्व्यप- 

शिषः । यत्र च विसर्ड्लेन खद संपातस्तख प्रदेश 

षातसंन्ञेति गोले सम्यक् प्रतिपादितमच्ि । तथा बधश्ु- 

क्रयोरत्र ये अ्ककततातुल्दये कनं आगच्छतस्तने तयोरानः 

यनामे्र । किन्तु तयोर्ये चलकन्ते तलः त^ च श्वसतः 

परमकगया | एतदुक्त भवति मूमध्यादकषं प्रति नीतं 

स्त" यन् न्रचलकत्तावां खगति तत बुधो यल शुक्रच 

चरुक््तायां लगति तत्र शुक्रो श्रमतोत्ययः'?प्रसि०। 

अत्र गगनकच्वा च कल्याङ्गणः ! यथादायं भटः । 

“योयल्न भ्रमति खगस्तदृत्तं भवति तख कल्चाख्यम् । 

अम्बरकक्ता कल्पाहगेणनासा भवेद्द् गतिः” । खस- 

फल्चायां स्वितानालपि खहाणां नोचोदधस्थानस्थितिव्तः 

` परिषिभेद्ादिकं भवतोति यह अय्ट् वच्छते। अन्न बधश्क- 

क्तयोः रविकन्ताठल््यत्वं यदुक्त तन्छध्यकत्तया फलानयना- 

यैस् । चीपतिना व॒ खद्ान्तराां कच्तासितिरुक्ञा यथा ।“अ- 

छह्ृषस्मदुगजाः (८१४ ६९.१३) कितिनन्दनख, ज्ञ शटन्त 

शतचन्द्र मिताथ (१०४३२११) जवी | द्टपा्िनाग 

चमशेलुणेन्द्वाणाः ( ५१२७४८२१ ) खाग्नृङगसागर 
रसोत्कतयः ( २६६४६३० ) शित । भूषराह्िन- 

मृनागरस्तच्छाधराश्चिशशिनः ( १२७६८७८७ ) 
शअनिकन्वा | एतञ्च खमोलशब्दे विस्तरे वच्यते । 

इन्द् जललमयः सछगेसम्पकात् उच््वलितो भवति तेन च 

दिने दिनेयथा यथा शुल्लो प्ते र्रिषियोगभेदात्तेजः 

सम्पक्गपरिशेषस्तथा तथा वद्खते छष्णे तु ररिमण्डलसन्नि- 

कषटतया रमथो दिनि दिनि नत्तेजःसम्पक्गधिशेषाभावस्तेन 

करे दिने दिने च्य इव्यादिकमप्यक्त ति° शि । 

“तरणिङिरसङ्गादेष पौयूषयर्डो दनकरदिभि चन्दर- 

न्दरिकाभिशकास्ति | तदितिरदिशि बालाङकुन्तलश्यामलमग्री 

षेट इव निजमृर्तिच्छाययेवातपस्यः। शर्यादधःस्यख 

विषोरधःस्यमथं न्टटग्ं खकलाऽसितें खात्। दर्येऽथ भा- 

थान्रितद्य शुङ्गः तत् पौयभाखां परिवर्तनेन । कच्ता- 
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शट् { <^३१ । इन्दु 

चतुर्थे तरणे ष्ठि चन्द्रःकर्णान्रे तिर्यगनो यतोऽञात् 1 

पःटोनषटकार (८५।४५) लवान्तरेऽतो दलं खश्यख दलख 

शक्तम् । उरपरचतिष्ठपयाति शौक्लयं भिन्दोसू्यजत दनं श्रजतञ् 

भेचकत्वन् । जलमयजलजख गो लकत्वात् प्रभवति तीच्छवि- 

षाणद्ूपताख्य । यद्याम्योद्क तप्रनशशिनोरन्तर सोऽच 

बाधः कोटिस्त. ध्वाधरपि तयोयेज्च तियेकस कं; । 

दोर्मुलेऽकः शशिदिधि भजोऽपाञ्च॒कोटिस्तद्खे चन्द्रः 

कणौ रविदिगनया दौयते तेन शौक्यम्” । 

“प्राग्वट्भित्ते रुचरपा ञ्च" चन्द्रकत्तां र प्रिकत्तां च षिलिख्य 

शन्नोध्वं रेखां तियगरेखां च रत्वा चन्द्रक ध्वं रेखारुपाते 

चन्द्रिम्बं परिलिख्य दरथयेत् । तिययरेखाया उपरि 
चन्द्रकच्ताव्यासा्धैमितेऽन्तरऽन्यां तियेमेखां कुर्यात् । सा 

रेखा प्रल्ययविकच्तायां यत्र लग्ना तत्र स्थित एवारे ऊध्व 
रेखावच्छिन्नचन्द्रविम्बाधं पद्डिमतः शुक्तं भवति | तच्छा - 

मधस्तनं मरष्यःश्चम् । तलरस्वेऽके व्यकन्द,पादचत्- 
भागोनं(८५।४५)राशित्यं भवति । एतावत्येव व्यङन्द् मुज 

वि्बाधं पञ्चिमं पूं वा शुक भविद्महति प्रसि० धाना 

धामनिधेरयं जलमयो धत्ते चधादीधितिः सट॑ःठत्त- 

श्टणालअन्द्पिशद्च्छायां विवस्व दिथि । हस्य "वमोः 

करेपेट द्वान्यस्डि न् भिभागे एुनव्रांलाङन्तलकरालं तां कलयति 

स्ट छ तनो च्छायया ओ्रोपतिः। “भादुञ्चेत् प्रतिषिम्बितो 

जलमये शोतांशुगोखे दिशा निरतेजानिथि सुप्रभः कथमयो 

किं य बिम्बासमः | गोलाभरं रधिष्णोज्यलं च सकलं न 

सात् तडागे यथा मासाधेंऽखिलटश्यतेति गख्कान् 

क्ञानाद्धयः एच्ढति" ज्ञानराजः । 

इष्ट“ सं ° शौक्ञयादि प्रकारादि प्रदश्यं तद्धारादिफलशक्त' 

अथा“नि्यमघःस्वखेन्दाभाभिभानोः सितं भवत्ञ्चम् । ख - 

च्छाययान्यदवितं कुम्भेवा तपस्यस्य । सलिलमये शिनि 

शवेदौधितये मृच्छितास्तमा नेषम् ¡| च्तपयन्ति दषेशोद्र- 

निदिता इव मन्द्रिखान्तः । व्यजल्लतो ऽकंडलं शशिनः 

पञ्चाद् पलम्बते यया शौक्तप्रम् । दिनकरवशात्तथेन्दाः 

परकाशते ऽधःप्र्य्युद्यः । प्रतिदिवलभेवमकात् स्यान - 

विशेषेण शक्तग्परिद्धिः। भवति शञिनोऽपराङ्धे पञ्चा 

द्वागे षटस्येव । शन्द्रख शोतकिरण्णो मूलाषाढाद्यख वा 

यातः) याम्येन, बोजजलचरकाननहा वङ्किभियदच | 

दक्षिणपारैन गतः शशी विशाष्ठालुराधयेाः पापः । 
स्येन त॒ प्रेएष्तः पिलदुख रिशाखयाञ्चापि | षरूमाग- 

तानि पौष्णाद् दाद रोद्राञ्च मध्ययोगोनि । ऋअरद्यानि 
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नव्य डपतिनातोत्य युञ्चनं । उच्नतमीषच्छङ्ग नौषं- 

श्याना विशालताचोक्ता | नाविकपोडधा तिन् भवति 

शिवं सर्बलोकख | अधच्रते च लाङ्गलभिति पोड़ा 

तदुपजोषिनं। त्त् । प्रोतिश्च निनिनित्तं मलजपदीने 

सभिच्च' च । दच्ििणविषाखमधोन्नतं यदा दु्टलाङ्गलाख्य' 

तत् । पाख्डयनरेश्वएनिधनङद्द्योगकर बलानां च । 

खमशशिनि भिक्त मह्यः प्रथमदिवखसदशथाः स्युः । 

दण्डवदुदिते पोड़ा मवां नपच्चोखदण्डो ऽल । काठ कर्मे 

युद्धानि यन्न ठ ज्या ततो जयस्तषाम् । स्थानं युमभिति 

याम्योत्तरायतं मूमिकम्याय । युगमेव वाग्यकेखां किञ्चि- 

नङ्क स व्व शायोति } विनिहन्ति साथवाहान् टच 

विनिपहं कवत् । अभ्युच्छायादेकं यदि अशिनोऽवाद्ुखं 

भवेच्छ ङ्गम् । अआवजितभियर्मभिचक्ञारि तद्धोधनद्ापि । 

वय् च्छत्रा रेखा समन्ततो मख्डला च कुण्डाख्यम् | 

अखि द्मा ण्डलि काना स्थानत्यागो नरपतीनाम् । प्रोक्तस्याना- 

भावाइदयुद्धः सखरदिदरटिकरः । दचिणतङ्गशन्दरो इमि च- 

भयाय नि्दिदः। श्टद्गणंकेनेन्द् विदोनमयवाप्बवा्नुखम 

श्टङ्कम् । सम्पखेः चाधिनवं दष्ंको जोविताद्भवं पश्चत् 1 

खं स्वानविधिः कथितो ख्पाण्यस्माद्भवन्ति चन्द्रमसः ) खल्यो- 

इभिककरो महान् स भिच्ावडः प्रोक्तः मध्यतहब्जाख्यः 

शङह्कवदः स्न्भमाय रत्नां च। चन्द्रो खदङ्गङ्पः 

चेमद्धभिचाव्हो भवति| न्यो शि्ालमूतिनेरप- 

तिल च्डोविषटडये चन्द्रः । स्यूढः सभिक्कारो प्रियधाग्य- 

करल्त, तदमू तिः । प्रयन्तान् क्प इन्द् पतिः 

अङ्गे कुजे नाइते, शस्त्रचुङ्भयजययमेन, शशिजेनादटशिद्भि- 

शत् ! चान् इन्ति द पाकाहन्द्रुरुषा, शुक्र चाल्ा- 

चपान्, युक्ते याष्वमिदं फलं सङङतं लष्णो यथोक्तागमम् । 

भिन्नः शितेन सगधान् यवनान् एचिन्दान् नेपालभ्डङ्गि- 

मर्कच्छष्रादुभद्रात् । पाञचाबदंकयकृलृतकरषादान् 

इन्यादुथोनरजनानपि सप्र भाखान् | गान्वारसोवीरक- 

चिन्ब्कोरान् धान्यानि थंचान्द्रविङ्ाधिपांञ्च ।दिजाब 

मासान्द्य शोतरभ्िः सन्तापयेदाक्पतिना विभिन्नः । 

जदयुक्तान् ह वाहनेनरपरतोस्तेगतकान्माखवान् कोलि- 

न्दान् गखषुङ्गवानय शिबोनायोध्यकानू पार्थिवान् | इन्यात् 
ऋरवमवृखग्धिपतीन् राजन्वशानपि प्रायां शर्ग्- 

षे तद्गते षण्ड समयादया । यौधयान् सचिवान् सकौ- 

रान् प्रागोथानव चाज्"मायनान् । ₹इन्याद्क जभिच्च- 

श्छ ः शोतांशुटेयमासपोखया । भगधान्धरः च पीड- 

चन्द् 

येद् बरण्यायाचच तट' शशाङकजः। परल शत" युग वदेद् 
यदि भित्वा शशिनं विनिगेतः । चे भारोम्यस् भिच्विनाभौ 

ओोतां शुः शिखिना यदि भिच्धः। $येदादुधलोविषिनाशः 

चौराणामधिकेन च पोडाम् | उल्कया यदा शशो यख 

णव न्यते । न्यते तदा पो यद्य जन्धनि स्थितः । 

भद्यनिभः पुरुषो ऽरुखम्तिं : ्ोतकरः किरणैः परिष्ोशः। 

श्ावतहुः स्फ्टितः स्म् र्यो वा चत्समरासयचौरभयाब । 

प्रालेयज्न्द्कृखदस्फटिकावदातो यन्नादिषाद्विसुतया परि 

श्टञ्य चन्द्रः | उद्खःलतो जिशि भविष्यति मे शिवाय येद 

श्यते स भविताजगतः शिवाय । यदि कुमटब्डणाबडहार- 

गौरस्िथिनियमात् यमेति वधते वा । श्विङ्लतगतिमण्ड 

लांशुयोगौ भवति णां विजयाय शोवरण्रिः । श्ण पच्छ 

सम्प्णडे प्रट्धिं ब्रह्मलल' यातिदधड' प्रजा । होने. 

निस्तुच्यला दल्यतायां कष्णे सर्व्वं त त्फलं त्यन्ययेन " | 

“भूमध्यात् चन्दरादेरच्छि,तियोजनमपि ' सिण्थिण उक्ता 

यथा.नगनगाम्निनवा रसा (& ८९.१७७) रवेः रसरदेष, 
महोष॒भिता ५१५६९ विधोः । निगदितावनिमध्यत 

उच्छरितिः खछतिरियं किल योजनं ख्यया ०८ अनो पपत्तिः 

क्ाध्याये चन्द्राकयोः कतं कथिते किन्तु व्यासौ 

नोक्तौ तौ ब्रौराथिकेनानेयौ । यदि भनन्दाग्निभित 

९.२७ परिधेः खवाणद्धय नितो९२५ ° व्यासः (नौला- 

काव क्तदिथा चखानोतः तदा) ४१२१४६.७ । ३० भितायाः 

स्यं क्या, १२४ ° ° °भितचन्द्र्ाया वा कोय 
इ्युपातेन व्यास आनेयः तदङ्ेमेव तिः । इयमेव भूम- 

ध्यात् चन्दराकथोः खच्छि,तिः प्रमि °” इयं मध्य्तिः, उद्ध- 

मोचयोरन्दैव यथा “मन्द्तिद्राक् इतिवत् प्रसाध्या'” 

सि भि* उञ्खनोचटत्तपरिधिना उच्छ्तिः साध्या 

लौरायिकेनानेया" प्रभि° रुक्तञ्चेदम् याखां खस - 
कल्ताया द्धा दिस्यानविथेषाऽस्ि तनोड्खस्वानस्थितौ 

परिपेराधिक्यं नोचस्याने न्यूनता सध्ये मध्यता ति 

लद्नुसारेष्ड परिधिदल ष्यात् उच्ितिवलच्थ्यमिति । 

खवमन्ये षां सहाथाभपि खष्ठकच्ाभिरहपातेन व्यासमानोयः 

तद्धे मध्य तिरि ल्याद्यवगम्यस् । ख + दं खच्छमोचणोयस् 

अत्र॒ मूमध्यादिति भूमिव्याखादमभ्यादित्ये वाकं न द 

मूषमध्यत इत्यथैकस् । तथा च भूव्यासाद्ख तत्तडच्छ- 

तेर्च्लंने भूषटाच्छितिमवति भूषात क्तः उष्छरायोः 

नैव यच्छते यदाखां कलारूपपरिषेव्यांखादख भूगोला- 

धं कान्तस्य न तदर्प न्तमेव तदुसव्याखार् सोचिन्धादितिः 
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वं सौरागमादिभिः इन्दुमण्डलस् सूर्म णडल दधः 

ख्यायित्वे सिङ्ध"'भाग ०५स्क०| “एवं चन्द्मा अकंगभ- 

सतिभ्य उपरिष्टात् लक्षयोजनत उपलभ्यमानोऽकख संवत्-. 

सरभक्रि', पचभ्या मासभक्ति, सपरादर्लाभ्यां दिनेनेव पत्त- 
भृङ्गि्चयचारो द्र ततरगमनोभृङ्खो अथापूव्यं माणाभिरप- 
चोयन्नाणाभिच्च कलाभिः पिट णामहोरालाणि पूव्वाप- 

रपच्चाभ्यां वितन्वन् सव्यजोबनिवडप्रायेा जोवञ्च एकमेकं 

नचत्र' तिःशता शहतैभङ्गो य एष णोड्गकलः पुरुषो 
भगवान्मनोसयोऽम्रयोऽष्टत मयोदेवपिदटमनुष्यपशुप्िसर - 
श््पदोरधां प्राणाप्यायनशीलत्वात् सव्वंमय इति वं य~ 

न्ति? अतर अक्रगभश्तिभ्य दन्य हेतौ पञ्चमो अन्वयश्चाख 

उपलभ्यमान द्यत्र । यथा चः खयैकिरणैरेष चन्द्रो 

पलच्विसतद्च प्राुक्तवचमेः समर्थितम् । नतु अपादाने 

पञ्चमो उपरिष्टात् इत्यत्रान्वथिनौ |. तथात्वे सौरा- 

गमविरोधः; खात् । उपरिष्टात् इत्यत भूमेरिध्या- 

कयं लज्तयोजनभिति बडयोजनपरमिति न काचिद् 

लपपत्तिः । एवमन्यान्यपि पौराखिक्वचनानि व्यासा 
तब्यानि । इन्द् पच्चदयेन यथा पिल्दिग्ख रस्पा- 

दन तदप क्रम्“ सि ० शि} “(विधृदेभागे पितरो वसन्तः 

श्वाधःछुधादोधिंतिमामनन्ति । पश्यन्ति तेऽके निज- 

भख्कोद्धं दथ वलोऽच्छात् द्य दलं, तदेषाम् । भाद्वान्त- 

लवान्न विधोरघःस्व तखाच्रिशोधः खल् पौसेाख्ास् । 

ष्ये रविः पचचदणेऽभ्य देति शक्तेऽस्तमेत्यर्त एव्र सिद्धम् 

नाधः स्यत्वमकेय पित्र्या बोध्यम् तददिषयमेव वा 

मौराश्िकि' द्यं स्याधःख्वत्ववचनमितिः न किञ्चिद् 

दपपच्चम्"” } चन्द्र्ावःस्वित्यव यथा तिच्छादिसम्भवः 

गथोक्गम् काडभाधवोये ““खअकौदिनि!ष्तः प्राचीं 

यद्कान्छहर्हः यथोति" वच्नननव्यःख्याने । 

“चखयमथेः अधः प्रदेथवर्तौ भोघगाभो चन्द्रः ज्रं 

प्रदेयवक्चौ खशोघगामो सव्यः । तथा सति तयोगतिविशेष 

वाह्ये चन्द्रमण्डलमन्यनमनतिरिकरं बत् श्य 
अगडढस्याधो भागे व्यवस्थितं भवति वदा खसं रषिभिः 

खाकब्धये नाभिमूतत्वान्द्रमख्डलमोषदपि न टब्ते । उप- 

सिने दिने भीघगत्या प्राची याति रायेदादभिर्ैः 

छयशङ्क्चय गच्छति | तदा चन्द्रस्य पञ्चदथद्च भागेष प्रथम 

आमोद घनयोम्योभवति | सोऽयं भागः प्रथमकलेत्यभि- 

भीयते तत्क खानिष्प्तिपरिमितकाक्; प्रतिपर्तिधिमेवति 

कवं हितीयादितियिष्ववभन्वव्यभिति?ः । तदेतहिष्ण, 

{९३३1 ड्न्दु 

ध्र त्रे विस्छरटमभिडह्ितम् “चन्द्रार्क गत्या कालख पररिच्ेदं 
यद्ा भवेत् । तद्7 तयोः प्रवच्छामि गतिमाच्चित्य नियम् । 
भगणेन समय ण न्नोया हाद्य राश्यः। लिश तथा 

राथेभागः दूत्यभिधोयते । आदित्यादिप्रशटस्तु भाग-दा- 
दशकं यदा| चन्द्रमाःखात्तदा राम  तिथिरित्यभिधीयते"" 

“ खेयं हाटथभि्ा मैः खयं श्ल ्ितवतो प्रथमा चन्द्रकला 

श्टङ्गइयोपेतद्धच्छमरोखाकारा शौक्तममोषदुपयाति उन्त- 

रोत्तरदिनेषु श्यं भर्डलविप्रक्षात्  तारतम्याल 

सारेय शोक्त्रपचौथते । अनयेव रीत्या सन्निकर्मतार 

तस्ये न ॒भेचकत्वश्चपचीयते तदेतदुक्तम' सि० शि ° । 

उपचयषपयाति शोक्ब्भिन्दोरित्यादि 1९.२१ उक्तम् | 

खग) चन्द्रमसो सचचिकभ विप्रक तयोरवखानन्द्धै- 
पूखि मयोः खंपद्यते तदा गोभिलः } “ यः परोविप्र- 

कणः द्र्थाचन्द्रमसोःखा पू्खमासो यः परः सचिक्ः 
सासावाय्ये ति नन्वत्र चन्द्रकलानां ये" प्रवे णनिगेमौ प्रतो 
येते सोभोत्त्तौ €.३४४० ठ व्भयादिदेवताछ्च । नायन्दोषः। 

चखाद दिद्नःपे्यः ज्योतिः थास प्रशत्तत्वात् खोमो- 
त्ममौ ठ वङ्यादिरेवतानानत्कालप्रयु्ला ठभ्निजिवकिता 

तत्र॒ यदिः ग परबेशनिगेमौ,यदि वा ब्य दिदेवतादिषु 

सन्क्यापि कलाप्रयुक्ा खव प्रतिपदादितिथयः"'कालमा० 

सङहाणां कच्ठालसारेव खस्लकल्ास्यराग्य'शादिमानम् 

तथा च खल्पकच्ायां स्थितख राश्यं शकला दिकं खल्य' मड - 

त्यां खितख मत् यथोक्घमा व्ेभट्टेन। '“वच्ा ररयान्दानाः 

प्रपूरयन्ति सषा भपरिशाहम् । टिव्येन भपरिधिं समं 

अ्रमन्तः खकस्ाछ्च । भर्डलमल्यमधस्तात् कालेनाल्येन्ः 

पूरयति चन्द्रः! उपरिष्टात् सव्वेशवां महद्व महता 

शनेखापि । अदे शि भयड्लेऽत्मोमदहति मदन्त रा-. ` 

शयोस्ेयाः | चख थाः छलास्तपरवं विभागतल्याः खल्व षु । 

।भानामधःथनैरः ` छरणरभोमाकभ्टुव धचन्द्राः ॥ 

एषाम मूमिमभीमूता च भध्यस्या'” । तेन सहाखां 
परायु्गखस्वकत्ता दादथभिभेक्ताः राशिप्रमःश्योजनानि । 
ते च पनद्िंशद्धक्ता अथमानयोजनानि। ते षश्चा 

भक्ता कलामितयोलनानि एव॒ बष्छाभागे विकखादियोज- 

जानि । खधिकं यशब्द वक्तुयते । रतन्बण्डला पिष्ट ` 

चन्द्रोत पर्तिरत्निजातथन्दे ११ १४ चक्ता । 

इन्द् क इन्दुरिव गुश्वत्वात् कन् । अश्कन्तकटतते । राजनि" 

श्न्द् का श्वी ६त° । चन्द्र राशिचक्र परिधौ तन्मा 

नमिन्द् अन्दे ६.११  *खक्तम् | 
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इन्द् कमल न०द्न्द् रिष शश्च कमलम् ।.सितोतप्लेराजनि° 

इन्द् कला स्त्रो दैत] चन्द्रख भोड़शभागकभागे । कलाच 

षोड़श | अमाशद्ट् ३२०४७ दथितास्ताञ्च छष्णपक्ते क्र 

मेख वङ्कयादिभिः पीयन्ते यथोक्त कालमा० सोमोत्- 

पल्तिवाक्यंम् “प्रथमां पिबते वद्किदवं तोयां पिबते रविः। 

विचरे देवास्तृतीयां ठ॒चठर्थो सिलाथिपः । पञ्मों 

त वषट्कारः षी पषति वासवः | सप्रमोष्टषयो- 

' दिव्या अषटमोमजएकपात् | नवमो कष्णपच्तख यमः 

आञ्राति वै कलाम् । दमो पिबते वायुः पिबल्येकादशौ 

छमा । दादश पितरः सम" प्राच्रन्ति भागशः । 

लयोदशों धनाध्यच्तः कुवेरः पिबते कलाम् । चत्हंचौं 

पशुपतिः पञ्चदशीं प्रजापतिः | निष्मीतः कलया रेषच्च- 

न्द्रमा न प्रकाशते । कला षोडशिका या सा त्वपः प्रविशते 

शटा । अमायांतु शटा शोमस्वोषधोः प्रतिपद्यते । 

तमोषधिगतं मावः पिजन्त्यहुगत च यत् | तत्च्ीर- 

भब्छत भूत्वा सन््रपतं दिजाविभिः। त्मग्निष यज्ञेष 

चनराष्याव्यते शशो | दिने दिने कलाटद्धिः पौख - 

भाखखान्तु पूयेते' इति | “शुनञ्च ताः पोताः कलासतेनेव 

कभेख वद्या दिदेषताभ्यो निगेत्य चन्द्रमण्डलं पूरयन्तोति'" 

साधवः | यथा च कलापानसम्भवस्तया इन्द्. शब्द् 

दथितेन € १३४० कालमा ० वाक्यो न समरधितस् | तासांक- 
खानां यद्यपि तिथिविशेषष्छपता तथापि नामान्तराणि 

शारदा ० उपासनाथ्क्तानि यथा! “खग्टता सानदा 

पूषा दिः षटीरति्टैतिः | शथिनबन्द्रका कान्तिः 

व्योतृच्लाः रोः प्रोतिरङ्दा । पूरे पूखाष्छताह्ञा च का- 

मदा स्वरजाः कलाः” | तथाच षोड्यभ्यः खरेभ्य 

व्यासात् पत्सिरपि ध्य याः” “^शतभिन्द्कलान्वे"'खटतिः। 

इन्द् कलिका स्त १न्द्.रिव शुभ्वा कलिका यखाः । ¶केत- 
क्ाम् | ६त० खाये'कन् | २चन्द्रकलायाम् । 

इन्द् कान्त ए० इन्द् .कान्तद्च निन्दकारित्वा् प्रियोऽरः । 

चन्द्रकान्ते मणौ इन्द् कान्तः पतिः स्लोद्येन कारकत्वा- 

दोशो यद्या; रेराल्ौ | इन्द् :कान्तद्व प्रकाशकत्वात् 

यद्छाः 1 रेकेतक्याम् । ६ तर०। $चन्द्रप्रियायाञ्च स्तो । 

चन्द् त्य इ इद्; लीयतेऽत् चि-चाधारे अच् दैतण । 

श्ये तत्र हि इन्दोः कलानां, गयं किरणास्य शात् क्षय - 
द्व भवतोति इन्द्कला अबद द्थि तम् “शतसिन्द्, चबे षुरलं 

खड तु दिनच्ये'मल०्त° घु, भावेऽच् | चन्द्रस्य चये । 

इन्दुज् इ* इन्दोजायते जन--ड. इदस्य पतिभादोतारागमे 

इग्दु 

चन्द्रेषोत्पादिते बधे तदत्पर्किया इहरिवं* रदे 

सोमस राजसययज्नकरणानन्तरमं चर्येख मन्ख भति- 
भ्वान्ति्पवग्णे “स्यतेः सवै भाया तारां नार 

यश्खिनोम् । जद्ार तरसा सर्वानवभत्याङ्गरःछतान्?" 

द्र्य पक्रम्य ऋषोां तत्न यु बणेयित्वा तत्न बुच्नोप- 

द्रवेण उपदरुतदेवैः प्राथितेन ज्ह्मणा यत् लत 

तदुक्त ` तल्रौव “ततोनिशार्योशनसं तं वै रट् भयङ्क 

र्म्। ददावङ्गिरसे तारां खयमेव पितामहः । 
तामन्तःप्रसवां दष्टा तारामाह टच्ष्यतिः। मदी- 
यायांनते योनौ गभ धाययैः कथञ्चन । योनेरुदद्टसः 
वे कमार दस्युहन्तमम् । इषोकासतम्भासाद्य च्व 
खन्तभिव पावकम् । जातमात्रः स भगवान् देवानामति 
पदश्च | ततः सूंश्यमापन्नास्तारामूचुः सरोत्तमाः । 

सत्य ब्रहि छतः कख सोमाय दडसछतेः। ए्छप्रमाना 
यदा देवैर्नाह सा सध्वसाधुवा। तदा तां शप्रमारब्धः 
कृभारोदखहन्तमः । तं निवार्य ततो बह्मा हारं प्रपच्छ 
सुशयम् । यदत्र त्ये तदु. हि तारे ! कख च तोद्ययम् । 
सा प्राङ्लिखूवाचेद् ब्रह्माणं वरद् शनैः । सोमखेति स- 
दात्नान कुमारं दश्यहन्तनम् । तं मूद्धप्रीश्राय तनयं 
सोमोधाता प्रजापतिः। बध इत्यकरोन्नाम तख इत्रख धी- 

„ 99 ए ४५ १, मतः । अद्धव खहतप्राश्चिः काशो ° व्यिता यथा” "हरि~ 
-वंशवत् बधस्योत्पत्ति वरयित्वा “ततः सव्वेभ्यादेवेभ्य- 
स्त जोख्परलाधिकः | बषः सोमं समाषटच्छय तपसे टत 
नि्चयः। जगाम काथं निवाणराशिं विच शपालिताम् | 
त्तो लिङ्ग प्रताप्य खनाश््ा स बधेश्रम् । तपश्चचार 
चत्यसम् य संशोलयन् ददि" । इति तन्षमोवरितस् 
तत्तपसा तोषितद्च महादेव्लस्परं सहष््पेण गगनेस्विति 
पं वरं ददौ'"यथा^ततः प्राह महेयानस्नतसतुत्वः परि- 
लोषितः। रौद््षिय ! महाभाग्य ! सौम्य! सौस्यवचो . 

निधे: । नक्चत्रलोक्रादुपरि. तव लोको भविष्यं ति। मध्ये 

सवखहाणान्च सप्य्धां लश्ते पराम्ः राशिचक्र 

तत्स्यानच्च॒द्ट०सि० “सन्द्मरेज्चमू एतद्य शकर न्द्ज- ` 

न्द्वः। परिश्मन्त्यधोऽधःस्याः लिङ्विद्याधराषनाः 
द्त्यनेन चन्द्रस्यानादुपरिः शुक्राञ्चाधः प्रदेये उक्रम् । 

तत्कच्तामानच्च । इन्दु न्दे ट ०३.३१ पतिवावरे खक्तम् 

तद्य चारप्रकषारः इडतृषूंद्हितायां दर्शितः यथा | 

“नोत्पातपरित्यक्तः कदाचिदपि चन्द्र नो व्रज्ुदथम् । 

जल दहन पवनभयद्नान्याधेच्चय विद्यं वा । विचरज्छर.वख- 
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धनिष्ठा प्राजापल्येनदु विश्रदेवानि । दभन् हिमकरतनयः 
` करोचटटि" सरोगभयाम् । रौद्रादीनि मवान्तान्य् पाचिते 

चन्द्रजे प्रजापीडा । शस्त्रनि पा तशद्भयरोगानाटिसन्तापैः। 

'ल्तादनि विचरन् षड्त्ताणय पपोड्यन् गवामशुभः | 

सेहरसाचविट्ि' करोति चोर्वी परभूताद्नाम् । आर्यसृखं 

ष्ौतभरज भाद्रपदासत्तरां यभेश च | चन्द्र दतो निधुन् 

प्राखभ्टतां धातुसङ्खयत् । अश्विनवारुणमूलान्य् पश्डद्रन् 

शतो च चन्दरद्धतुः | परण्यभिषम्नौजोविकसलिलजतुर- 

गोपषातकरः । पूवादयु्लितयादेकमपोन्दोः सुतोऽभिच्- 
दयात् । चुच्छ॑स्त्रतस्कारामयभयग्रदायो चरन् जगतः । 

प्राङतविभिच्रषद्धिप्रतोच्छयोगान्तघोरपापाख्याः। शप्र परा- 

शरतन्त्रो नक्षत्रौ; कोरतिता गतयः | प्राङतसंत्ता वायव्य 

यास्यपेतामदहानि ब्लाञ्च । भिचा गतिः प्रदिष्टा शशि- 

शिवपिदमजगदेवानि । सङ्धिप्रायां पुष्यः पुनवेसुः फलय- 

नोदयः चेति । 

पौष्णम् । योगान्तिकेति मूल' ह चाषाढे गतिः ख्त- 

खेन्दोः। घोरा चरव्स्वाद्' वञचदेव' वारुणं चव । पापाख्खा 

सापि" सैल शक्राग्निरेवतं चेति । उदयप्रवासदिवसैः 

श णव गतिलक्षणं प्राह ¦ चत्वारिंशचि'शदु हिसमेता 

विंशतिदिं नवकं च| मव मासाधं दय चेकसंबुताः प्राठता- 

द्यानाम् । प्राङतगन्यामारोग्यर सख प्रटद्वयः च मम् । 

सद्धिप्रभिच्रयोभिखमेतदन्याख विप्ररोतम् । ऋच्चेतिवक्रा 

वक्रा विकला च मतेन देवलखैताः । पञ्चचतद्धयकाहा 

ऋज्व दीनं षड्भ्यस्चाः। ऋज्वी हिता प्रजानामतिवक्रां 

गतििनाशयति | शस्त्रभयदा च वक्रा विकला भयरोाग- 

सञ्चननो । पौषाषादच्रावणवेशाखेषिन्दुजः 

दो भयाय जगतः शुभफलठत् प्रोषितसतेष । कारके 
श्युजिवा यदि भासे श्यते तलुभवः शिशिरांशोः | 

शस्तरचौरङतभ्माद्तोयचद्धयानि च तदा विद्धाति। 

शानि सौम्यो ऽस्तमिते पुराणि यान्दुदरते तान्य् पयान्ति 

भोच्तम् । अन्ये तु परदादुदिते वदन्ति लाभः षुराखां भव- 

तीति तज॒न्नाः। हेभकान्तिर् वा शुकवथे; सखखकेन 

मणिना पयो बा। च्लिग्धम्तिरलघुख हिताय व्यत्यये 

न पुभकच्छशिएुल्ः'' । गगने बुधस्थानखक्त भा ०५ स्क ° । 

भवतो बुधः शोमचत उलभ्यमान तत उपरिष्टात् प्रायेण 

शुक्रवत् । यदाकात् व्यतिरिच्येत तव्रातिभयप्रायाना- 

खच्रादिभियमाशंषते'" '। इन्द् जातेन्दुनन्दनेन्द् एलादयोऽ- 

ष्यन् । रनम्ादायां नद्यां स्त्लो षा च मेकलकन्यका 

समाधेषु | 
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लोच्छायां भाद्रपदादय सशथाक्राश्चयुक् 

इन्द्, 

सोमद्धता छनिशापात् नदीतसाप्रा । श्यं च प्रतच्यामनेन्तिष 

स्थिता प्रत्यकश्लोतोवहा च यथा । "“आवन्तिष प्रतीच्यां वं 

कोत्त मिष्वाभि ते दिशि) यानि तत्न पवित्राणि इणया- 

न्धथायतनानि च | प्रियङ्ग्वाख्बणोपेता वानोरफल शालिनी | 

प्र्यक्नोता नदौ धष्या नमेद् तत्र॒ भारत, । 

बेलोक्यं यानि तीर्थानि ण्यान्यायतनानि च | सारद 
नि येखेन्द्रा देवाञ्च सपितामहाः। नर्मदायां कर्त्रे ड ! 

खंड खि्भिचारः ! स्ातमायान्ति पुण्योषैः सदा वारिप 
भारत" भा. ० ८६अ०। 

इन्द्, जनक इ दैत ° । १अलिषठनौ तख ततउत्पन्तिकषथा कन्नि- 
जातथब्ट्१११ शठ दृश्या । रसश्द्र ततस्तद्योठपज्िकथा 

लतः अतश हलां ष्थमानात्तु वागरात् । 

सभत्पन्नः सोभः शोतांशरुन्बलः'” भाग्ञा०१८्अ० | 

दश्वा । [ जाङ्गले 1 

१न्द्.पुष्पिका सन्नो इन्द्रिय शश दष्यमख्ा। (विषलाङ्गला 

इन्द्,भ न ° इन्दोअन्द्रय भं नक्तन्' राशि | चन्द्ररेवताके 

{धगगिरोनचत्रे अक्तं षाशब्द् ४९८४८ नक्लाणासोथा 

द्थिंताः। रकरकैटराथौ च“कजशु कवु चेन्दकंसौग्य शुक्रावनो 

भवाम-त्तेलाखि श्यरजादयः च्छा ०} [ २ चन्द्रप्रभायाम् । 

इन्दभास्नो इन्द् नाभाति भा-क रत०] {कुसदत्याम् । ६त° 

इन्द् त् इ० इन्द बिभति भ्ह-किप } शिते, तख चन्दर 

लाधारणमिन्द् मौ लिशब्द २२६८ सप्रमाणं देश विष्यते । 

इन्द् मणि ४० इन्द्; कान्तोऽख तत्करेण खन्दनात् तादे। 
भशिः शाक०्त०। १चन्द्रकान्तमणौ तख चन्द्रोदये निषव- 

न्दत् तन्द्रखित्वम् । तत्प्रियोभणिः स द शुश्वोमणिवां | 

शखक्रायाम् । 

इन्द मण्डल लि° ६० । चन्द्रस्य विम्ब 

पदाय “इत्वा स्तुत्वा नमब्केत्य विष्ेजेटिन्दमण्डले 

तन्ब्रसा०। त्मरूडलमानञ्च सि° शि° दर्थितं यथा। 

“विम्ब रवेर्दिंदिशरतं (६५२२) खंख्यानीन्दोः खनागा 
म्ब धि(४८०) योजनानि । मूव्याक्ोनं रविबिम्बमि- 

न्द कर््णाहतं भास्करकणभक्लम् | मूविश्त तिलंब्धफलेन होना 

भवेत् कुभाविस्तृतिरिन्दुमाग ›" ^ रतरेयोजमा कं विम्ब मध्यमं 

दियसनाण्षट्कतद्यानि (६५२२) योजनानि इन्दोसतु. 

श्यन्येवस्ुवेदे (४८ °) मितानि । अध राहोरुच्यते । रवि- 

निम्ब भूव्यासेन(१५८१) होन (२५१)कतवेनद् केन सून ~ 
टेन योजमात्केन संगुण्य रविकधन स्फटेन भजेत् फलेन 

भूव्यासतो वच्जि तचन्द्रक्षावः भूभाव्यासो भवति । 

प्रसन्नात्मा 

मण्डलाकारे 

२२१. 



इन्द् 
ॐ 

फलानि योजन विम्बा। । ऋअल्रोपपत्तिः यञ्जिन् दिने 

अकंख मध्यतल्येव स्फटा गतिः खात् तिन् दिने 

उदयक्षाले चक्षकलाव्यासाघेभितेन यषटिहितयेन भूल- 

भिलतेन तनस्वर्च्छा तदसाभ्यां विम्बप्रान्ती विध्येत् । 

या यश्छसयोरन्तकलास्ता रविविम्बकला भ॑वन्ति मध्यभाः। 

ताञ्च हालि शत् किञ्चिदधिकैकति'शदिकलाधिकषाः ३२ 

2? । ३९ | णव विधोरपि पौणमाखां यदा स्येव 
गतिः श्या तदा विध्येत् तखबं दालि'शत् कलाः 

३२। °} € । उत्मद्यन्ते । बिम्बकलानां योजनोकरणा- 

यालुपात : । यदि विज्चव्यासाध एतावल्ममाशं विम्ब 

पाठतसतियोजनेः. किमितये वत्मद्यन्ते हिदिथ- 

रं (६५२२) सख्यानि योजनानि । विधोस्तु खनागा 

म्बधि (४८०) भितानोति?। प्रभि° । विम्बभेव गोलख 

व्यासशब्द् नाभिधीयते“व्यासारबोन्द्क्तितिगोलकानां क्रमेण 

तेजोजलब्डस्स यानाम् । ख, यौजनन्यालतिवाणषड्मि (दै५ 
९२) व्यौमाषवेदेः ( ४८०) उगजेषचन्द्रौः । (१५८१) 
ङ्ति चोपतिना विम्बस्याने व्यासशब्द् प्रयोगात् । तदव विष्- 
कम्र इति सन्ना | ''विषकम्भमान किल यल सप्न'ङ्तिः 

लोल।°व्यासस्थाने विष्कन्भब्द् प्रयोगात् अतरवार्यभङ्ेन 

, स्ासनिद्ध्प्ये | “शशिविष्कम्भविवजितभिव्य्म् । “व्यासे 
भगन्द्ाग्नि(१९.२७) इते विभक्ते खवाशद्र्यैः (१२५० 
परिधिः सच्छा” इति लोढा ०उक्तदिशा रविचन्दु- 
योशक्व्यासमानेन परिधिरानेवः | सचरतेः कि्विद्न 
(२०४६.६) योजनमितः, चन्द्रख किच्चिन्चयन(१५०य) 
योजनभितः । तथा च मर्डलशब्ट्ख व्यासपरत्पे (४८०) 

योजनानि परिधिपररत्वे किञ्चिच्च गन ड 
योजनानि इन्दोभख्डलय्य ति । १ 

इन्द मतो स्लो इन्द्, :प्रयस्तोऽस्यखास् प्रास्य मतप् । 
१पौखं माखास् २अजन्पपत्रयां विदं राजमगिन्याच् | 
“अयेश्वरेख क्रथकेशिकानां सथंवरा शपुरिन्द् मत्या 
रुः “भनोबूवेन्द् मतोनिरासम्” रघुः । सा च 
इरिखो नाम सुराङ्गना टथविन्ट्यापात् सानुषजच्प्राप्रा 
तदेत वशि तं रषौ । “चरतः [किल इ्चर' तपस्तण- 
बिन्दोः परिशङ्धितः षरा । प्रजिषाय समाधिभेदिनीं क 
रयो इरि्ो छराङ्गनाम् । स तपःप्रतिबन्धमन्य ना एसरणवा 
विषललतचाङ्विक्रिया । अ शपञ्व सालुष्ौति तां थमवेला- 
प्डवोख्धं्ाभूवि। भगवनुः ! परभानय'जनः रतिकरूला- 
अरित मस्मे इति चोपनतां चितिखख,यं रंतवानान्घ- 

तदा 

{ €३६ 1 इन्दु 

रष्मद्भेनात् । ऋथकेथिककं यसम्परवा तव॒ सूत्या. महिषो 

चिराय सा| उपलब्छवतो दिवु विवशा यापनिट- 

त्तिकारणस्'”इति अजं प्रति वलिष्टसन्द् थः । 

इन्दुमौलि इ० इन्द् मे लावसखछ । महादेवे ख छ इन्दु तपसा 
ठदटस्ततकलां शिरस्येकां दधारेति काशो० कथा यथा 

“ठन देवदेवेन स्वमोलौ या तासदा। आखादाय तां 

जगत्सं जीवनोम् पराम् । प्रञ्चात् देण 

ाष्याययतेऽसौ 

कलाभेकां 

पराऽपि मासान्ते च्यमाष्य च। 

कलया पुनरेव तया शशो?। 

इन्दुरल्रे न° ६ैत° इन्द्र रिव ुश्व' रत्म् बा । शक्तायां तदा 
चन्द्रदेवताकत्वात् चन्द्रदोषोपशान्य्त्वेन ततृप्रोतये 

दोय मानत्वात् तदच्छुभ्वत्वाञ् तद्र्रतस् । पहब्टे सह- 

रत्रानि वच्यन्ते । 

इन्द्. लेखा स्तो इन्दोलँ लेव । १चन्द्रकलायाम् र्तदंथजन्यायः 

१सोमदतायाम्, तखाः खोमाङङ्कवकथा रन्द्वज्ञोषन्दे 

९१९ षे दृश्या । तहद्ाष्वायनकारिण्याम् ३ेखच्छतायां, वद- 

दल गु्त्वात् ४यभानिकाया ञ्च । लख रः। इन्द्रोखाष्यल । 

इन्द्, लोक एन्दैत०। चन्द्रलोके । स हि कल्पि यामुपभोग- 

श्यानतया खत्यादिष् कथितः । चन्द्रलोके कभ्विणाम् 

ऋाष्यथरीरं जायतेतञ्च कम्मेससवायिजलद्च्छाऽ' येभ्य 

एवेति निद्पण्णाय ङा ०उ०पद्चाग्निषिद्या प्र्लाषिता यथा 

“आसौ वाव लोके गो तमाग्निस्तखादित्य एष खभिदु, 

रश्डयो धूमो,ऽइरचि,खन्द्रमा अङ्ग।रा,नच्तलाणि विष्फ्लि- 

क्गाः। त्वचे तखिन्नम्नौ देवाः शद्धा ज॒ङ्घति तखा आङे 

लोभो राजा सम्भवति १ पलेन्यो वाव गोतभाग्निश्छद्य 

वायुरेव खमिदश् धमो, पिदयुदचिरथनिरङ्गारा छाडु- 

नयो विस. लिङ्गाः | तसि तख्धिच्नम्नौ देवाः शोभ 

राजानः जद्ति तखा आङ्तेषषे ' सम्भवति २। एचिवो 

बा गौतमाग्निस्तखाः रुवत्सर एव सभिदाकाथो ष्मो, 

रानिरङ्किदियोऽङ्गारा, चवान्तरदिशो विस्फुलिङ्गाः । 

तचिन्ने तद्छच्वग्नौ देवा वधे जहृति तखा चाङतेरब्न 

सम्भवति ३] पुरूषो वाव गौतमाग्निखवद्य वागेव समित्, 

पराणो धूमो,जि ह्ञाऽद्धिं बच् रङ्गा राः, चोर विस्मूरिङ्गाः । 
तचच्च त खत्नम्नौ रेवा अचरं जुह्धति वद्धा चाड्नेरेतः 

खम्ध्मवति ४} योषा वाव गौवमाग्नि्खा उपख्य ए 

सभिदयदुपमन्वयते स धमो, रोनिरञ्धिं यैदन्तः करोति ते- 

ऽ्ारा, अभिनन्दा विर्फ चिङ्गाः । तखिन्रे तच्न्ग्नौ 

देवा रेतो जङ्खति तखा आङ्कतेमभ; अण्भवति ५। दति 
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ठ पञ्चम्याभाडतावापः पुरुषवचसो भवनीति स उलबाटतो 

ममेम दथ वानव वा मासानन्तः शयित्वा यावद्वाय जायते 

ख जातो यावदाशुष' छोवति तं प्रतं दिष्टमितोऽग्नय एव 

रन्ति यत रबेतो यतः सम्भूते भवति"? दा ० ० । “अरौ 

वाव लोकोऽग्नि्धंगौवम, यथाऽस्निहोल्लाधिकरणम् अा- 

इवनोयम् इह तस्याग्ने दयु लोकाख्यसादित्यएव समित् 

तेन दीद्धोऽखौ लोको दौष्यते ऋतः समिन्धनात् स्मि- 

दादिः । र्यो धमस्तद्ल्यानात् समिधो हि धल 

उत्तिष्ठति । अदहरचिः प्रकाशसामान्यात् आदिवका 

सत्वाच्च । चन्द्रमा अङ्गाराः ऋद्धः प्रशमेऽभिव्यक्तंः 

अचिषो ड प्रथमेऽङ्गारा अभिव्यज्यन्ते । नच्चलाखि वि~ 

स्फ लिद्धा खन्द्रमसोऽवयवा दव विप्रकोख तसामान्यात् । 

तञ्जिद्ने तस्मिन् यथोक्तलचणेऽग्नो देवाः यजमानप्राणा 

चऋग्न्यादि्पाः अधिद्वत श्रद्वाम् अग्निहोताङ- 

विपरिणामावस्यद्पाः खच्डा चापः चऋह्वाभाविताः 

शद्धा उच्यन्ते “प द्चम्यामाङ्छतावापः एरुषवचसो भवन्तो” 

व्यपां नैम्यतता प्रच्रे छतत्वात् | “द्धा वा खापः ्रहामे- 

वारभ्य प्रणोय प्रचरन्तोतिः"च विन्तायते | तां श्रद्धामबूपां 

शुह्धति । तखा अआङ्तेः सोभा राजा । अपां च्रह्धाथ- 

न्द्वाच्यानां दय् लोकाग्नौ तानां परिखामः सोमे 

राजा सग्धवति । यया ऋण्बेद्ादिषष्परसा कगादिमधु- 
करोपनोताखर आदिल यथ आद्काय्यै रोडितादिरूप- 

लक््डमारम्भन्त इयक्तम् । तथेमा ग्नि हटोनाह्तिसम- 

. बायिन्यः खच्छाः चद्धान्द्वाच्या आपोद्युलोकमलप्र- 

विश्य चान्द्र काव्यैमारभन्ते फलख््दमग्निहो ताङव्योः । 

यजमानाच्च तत्कन्तांर आखाह्तिमया चखाह्कतिनावना- 

भाविता अःङति ङ्प कम्रं णाऽऽछटाः अद्धा घमवायिनो 

य लोकमदप्रविश्ड खोमभूताभवन्ति । तदये हि तैरग्नि- 

ोत्ं छतम् ¦ आाह्छतिपरिष्याम एव प ञ्चाग्निशषम्बन्धक्र- “ 

मेख प्राधान्येम विवच्ित उपाशनाथेस् । न यजमानानां 

गतिम् । तां त्वविदुषां धूमादिक्रमेणोत्तरलर वच्यति वि- 

इषा श्चोत्तरां विद्यारुताम् १। दितीवहोमपव्थां यायेमाह । 

पजन्य वाव पन्य एव॒ गोतमाग्निः पजेन्योनाम दच्च 

पकरष्याभिमानो देवताविशेषः | तद वायुरेव समित्, 

वायुना हि पजेन्योऽग्निः समिध्यते एरोवातादिप्रा- 

बल्य टष्टदिथेनात् । अश्व धूमो, भूमका य तवञमवञच 

चप माण्त्वात् । विद्य दचिः प्रकाशसामान्यात् । अश 

निरङ्गाराः काठिन्धात् विद् तृसम्बन्धाहा । ाइनयो 

विछ लिङ्गाः | हाडनयो गजि तथन्दाः मेषानां वि~ 

प्रकोषेत्यसामान्यात् । तख्िन्नेत्जिच्ग्नौ देवाः पूववत् सोमं 

राजानं जह्नति । अखा व्याङतेवेभे" सम्भवति । श्र- 

बाया आपः सोमाकारपरिणता दितीये पर्याये पजन्या- 

ग्नि प्राष्य दितेन परिणमन्ते २। रती वाव गौतमा- 

ग्निरित्यादि पूैवत् । तखाः एयिव्याख्यय्याग्ने ; सवत्- 

सर एब सभित् संवतृसरेख डि कालेन समिद्धा थिवी 

ओद्यादिनिष्मत्तये भवति । आकाथो धुमः एषिव्यां श्वो- 

लित श्ाकाशो द्यते वथाऽग्नं धमा, रालिरदिः, 

थिव्याद्यप्रकाशाक्िकाया आअदुद्पा रानिः तमोद््प- 

त्वात् अग्ने रिवाजुद्पमचिः। दिथोऽङ्गारा उपशान्तत्वसा- 

भान्यात् । अवान्तरद्शो विस्फ़लिङ्गाः कुढत्वसा- 

भान्यात्.! तञ्जिच्निल्यादि समानमु । वखा आखाह्तेरन्न 

जोह्ियवादि स्वति ३। पुरुषो वाव गौतमाग्निः तख 

शागेव सभित् वाचा हि खेन सभिध्यते पुरूषो न भूकः । 

प्रथो धूमो धूम द्व खखान्निगंजनात् । जिह्वाचिजौ- 

हितल्वात् } चचुरङ्गारा भास आश्रयत्वात् । चबं वि- 

स्फुलिङ्गाः विप्रकोखं त्वसास्यात् । समाननन्यत् । अब्र 

जति ब्रीद्यादि संस्कतम् । तदा आआङ्कते रेतः स- 

स्वति । योषा वाव गौतमाग्निः । तखा उपस रव 

सभित् तेन हि षा इच्नाद्् त्परादनाय समिध्यते ॥ 

यदुपमन्त्रयते स धूमः स्तोसन्भवाडुपमन्त्रख । 

योनिरञ्धिं ्ाहितत्वात् । यदन्तः रोति तेऽङ्गारा ख- 

ग्निखम्बन्धात् । ऋभिनन्द्ाः छखलवा विस्फचिङ्गाः 

शद्रा । तिने तशथिन्नम्नौ देवा रेतो जद्धति तद्धा 

चअाडतेगेभः घम्भवतोति ५। एवं खड़ासोमवर्षान्नरेतोड- 

वनपय्थोयक्रमेखाप खव गर्मौभूतास्ताः ! तलापामाति- 

सभवषाचित्वात् प्राधान्यविवत्ता खापः १्व्यामाडवोौ 

युखष वचसो भवन्तोति । नत्वाप णव केवलाः सोमादिशा- 

ग्यमारभन्े । न चापोऽनिषटठशताः सन्तोति । लिर- 

तञ्गतल्व ऽपि विभेषसञन्नालाभो दष्टः धिषौयभिभा 

आपोऽयमग्निरित्यन्यवमबाद्ल्छयनिमिखः । तख्मातुश्छ- 

दितावभूतानि बाद्धल्ात्क्छसेसवायोनि खोभादिकामां- 

रम्भरकारयाप इयुच्यन्ते । दणश्ते च द्षबाडक्य' सोभ- 

खश्छन्नरेतोदेषेष बह्धद्रवञ्च, शरोर यद्यपि प।चिवं तब 

प्चम्यामाह्तौ तायां रेतोद्पा अपो गर्भौभूताः । 
दति तु णन्तु पञ्चम्यामाङतावापः इरषचचसा भवन्लोति 

व्याख्छात एकः प्रभुः । यच् य् लोकादोनां परल्वाडवगेरा- 
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थोः एविषों इरष' च्लियं करजेशाविग्य शोकं प्रद्ल्ायो 

भवतोति वाजसनेयके उक्तः तत्मसङ्किमिहाच्यते । इह 

च प्रथमे प्रथु उक्त ल्य यदितेऽधि प्रजाः प्रयन्तीति । 

तख्छ चायश्पक्रमः । स ग्मऽपां पञ्चमः परिणामविथेषः 

आङ्तिकस्् समथायिनोनां अड शब्द्ावाच्यानाम्, उलबा- 

त उखबेन जराबुणाऽऽ्टते वेषि दथ वानव वा 

मासानन्तर्माठः कलौ यित्वा यावता काठेन न्यनेना- 

तिरिक्ञेनानन्वरं जायते | उलबाटत शव्या दवेराम्बहे- 

तरिदश्च्यते । करं छि भावः क्तौ मूरडरोष- 

शातपित्तद्ध ्ादिपूरः तदललिप्रख गभखोल्बाऽचि- 

पूयाटतख् चाह्ितरेतेऽएविवोजख मातुरथितपोतर- 

खादुप्रजेरेन च विवर्मानख निरुद्शक्तिगलवीय्यै- 

तेजः परननाचेषश्ख शयनम् । ततो योनिदारेख पोद्य- 

सानख कटतरा निःखतिजन््ेति वैराम्यं याह- 

यति। ख् तमप्यसदा दथवा भासानतिदोषक्तालमन्तः 

अयितवेति | ख एवं जाते यावदायुषं घुनघंटोयन्त्रवद्ग- 

अनागममाय कमं कव्य कुलालचक्रवहा तिख् गृश्रमणाय 

यावत्कम रापात्तमायुखतावञ्जोवति | तमेवं चोष्यायुष' 

प्रोतं तं दिष्ट कर्मा निदि परशोकं प्रति । यदि 

चेच्छोवन् वैदिके कर्मयि च्ताने वाधिकतल्लमेनं सृतभिनेऽ 

आद्पामाद्ग्नयेऽग्न्य चमृतविजेा हरन्ति युता वान्यकर्मे, 

यत रव दूत खागतेाऽग्नेः सज्रागाच्छरद्ादयातिक्रमेख, 

यत्च पञ्चभ्योऽग्निभ्यः सन्भृत उत्पन्ने भवति तखा एवा- 

ग्नये हरन्ति शखामेव वेनिमग्निमापाद्यन्नीत्यथैः'" भा०। 
एवं ॒चन्द्रभावप्राश्चिप्रकारयुक्ता ततप्राप्रयचुयणं कमभेद 
दण्ड तन्न॒ गतिप्रकारमाङ “अथय दमे ग्टडस्ाः 

खान दृष्टापुन्त" दत्तभिव्य.पाशते ते धूममभि सम्भवन्ति, 
धमाद्रालि", राले रपर पचम्, अपरपचचव्या न् ष दस्तिसैवि 

मासांशतान्ेते शंवत्सरमभिप्राभू वन्ति, म सेभ्यः पिटाक, 
पिद्काकादाकाथ.माकाथाञन्द्रमसमेष सभे राजा तद् - 
यानामच्न तं देवा भक्चयन्ति } तञ्खिनु यावत्सम्पातश्षि- 

त्वाऽचेतमध्यान पननिवस्षन्ते' अ ०८० | “अयेलयर्थान्तर 
प्रश्लावमाथौी व दमे ग्टहस्थाः | साभ दूति ग्टह्स्यानाम- 

अधारयं विेषयमररड वासिभ्येा व्याहृतम् ।, यथा 
वामपस्यपरित्राजज्ञानामर णय वि्ेषण' ग्टदस्येग्या व्याड - 

श्यं तदत् । र्ट पूर्त" दटभम्निहोल्ादि वैदिक' कम 

पूत्त' वापोक्कूपतङ्ागारामादिक्रणम् । दत्तः च बह््गेदि 

यचाशश्महभ्यो दरव्यसम्भागो दत्तम् शयेवंधिधं परिवरण- 
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परिल्ाणाद्य् पाते इतिशब्दस्य प्रक्ारदर्शेनाधेत्वात् । 

तै द्ेनवजितत्वाञुमं धूमाभिमानिनों देवतामाभिख- 

ष्ये न सम्भवन्ति प्रतिषद्यन्ते । तयाऽतिषाहिता धृमा- 

दराबि" रालिदेवतां, राल्ने र परपक्चदेवताम्, एवभेव छष्णपत्ता- 

भिमानिनोस्, अपरपक्ताद्यान् षर्मासान् दिया टचिखां 

दिशमेति सविता तान्, मासान् दश्िणायनान् षर्मा- 

साभिमानिनोदेधताः प्रतिपद्यन्त इन्वथः । सङ्कवारिणी 
हि षणसासदेवता इति भासानिति ब॑ड्वचनप्रयोगस्ताञ्च । 

नेते कर्मिणः प्ररुताः संवत॒सरं संवत्सराभिमानिनीं 

देवतासभिप्राप्र् वन्ति । कुतः पनः संवत्सरप्रा्भिप्रसङ्गो 

यतः प्रतिषिध्यते । अस्ति हि संवत्सरस्य प्रसङ्गोद्धं- 
कसयावयवभूते दक्षिणोत्तरायखे तव्राचिरादिमारमग्रह- 

्ानाखद्गयनसासेभ्योऽवयविनः संवत्रखख म्राप्रिरक्ता। 

अत द्हापि तद्बयवभूतानां दृक्तिणायनमासानां प्रां 

शत्या तद््रयविनः स्वत्सरस्यापि पूयव्माभ्रिरापद्चेन्यत- 

स्तत्माप्निः प्रतिषिध्यते नेते वद्यरमभिप्राभ् वन्तीति । 
मासेभ्यः पिदलोकं, पिटलोकाद्ाकाशमाकाशाञ्न्द्रमसम् | 

कोऽसौ यस्तैः प्रयते चन्द्रमाय रष दश्यतेऽन्तरिच्षे शोभो 

राजा बाह्मणानां तदन्न" देवानां तं चन्द्रमसमन्न' देवता 

इन्द्रादयो भक्षयन्ति । अतस्त धूमादिना गत्वा चन्द्रमूताः 

कर्मिणो देवैभच्छन्ते । नन्वनर्थायेष्टाद्करणं यद्यन्नभूता 

देवेभेच्यरन्, नैष दोषः अनच्नमिल्युपकरणमालस् विव ~ 

कितत्वात् । न दि ते कवलोत्चेपेख देवैभच्यन्ते, किं 

तदय पकर्यमाल' देवानां भवन्ति ते, स्तो पदग्टतयादि- 

वत् । दटचाच्नन्द् उपकरणेष स्तियोऽच्न' पथवोऽच्न रा- 

न्तामित्यादि । न च तेषां स्त्ाटोनां पुरुषोपभोभ्यत्य 

ऽ्यपभोगो नासि । तद्मातकर्भि्ो देवतानाखपभोम्या अपि 

सन्तः सखिनेा देवैः क्रोड्न्ते । शरीरञ्च तेषां चखोप- 

भोगयोभ्य' चन्द्रमण्डले आप्वमारभ्यते । तदुक्त परख्ता- 

च्छद्धान्द्ा आपोद्य् लाकाग्नौ इताः शोमो राजा स. 
स्वतीति । ताचखापः क्मसमवायिन्य दूतरंख भूतंरचगताः 

खाकेाकं प्राष्य चन्द्रतमापच्वाः शरोराद्यारसम्भिका ईटब्य्- 

पासकानां भवन्ति । चअन्त्यायास्चं शरीरा तावम्नौ इ- 

त।याभग्निना दद्यमाने शरःरे तद़ल्या कापो धूमेन + 

दोग यजमानमावेच् चन्द्रमख्डल प्राष्य ऊथ्मृत्तिका- 

स्थानोया बाद्धयुशरीरारम्धिका भवन्ति | तदारब्येन.च श 

सोरेखेटादिफलष्टपभञ्चाना आसते यावत्तदुपभेःगनि मित्तख 
च्यः कणः । सष्यतन्ति येनेति सम्पातः कमणः चयो या- 
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चद्धस्पात' यावत्क खः च्य दूत्ययेः | तावत्तस्सि"खन्द्र मण्डले 

उषित्वा अयाऽननरमेतनेव वच्छप्राणमध्व न मार्स् एुन- 

निवसैन्त इति प्रयोगात् पूैमप्यसर्न्द्रमर्डलं गता निर- 

्ता्ासच्धिति मत्यते | तस्मादिह लोके दटादिकमोपचित्य 

चन्द्रः गच्छन्ति तत्च्ये चावत्तन्ते! चणमातसपि तत 

ख्यातः न लभ्यते ख्ितिनिमित्तकमेच्चयात् स्ते हच्ठया- 

` ददिष प्रदोपख | किं तत्र येन कमणा चन्द्रमरूडलमा्््ढ- 

सख सद्य क्षये तखादरोणं किं वा सावशेष इति | 

किनतः । यदि सश्खैव च्यः कम शश्चन्द्रमण्डलस्थस्व 

भोः स्पात् न वेति तत अगतस्य ह शरोरोपभोमादि न 

हस्पपरति | ततः ओेषेणेत्यादिख्छतिविरोधञ्च खात् | नच्विष्टा- 

प नेद्तव्यतिरेकेष्णापि सलुष्यलोके शरोरोपभोगनिभित्तानि 

कर्मागयनेकानि सम्भपन्तिन च तेषां चन्द्रमख्डल उप 

भोगः | अतः ्चोणानि यन्निमित्तं चन्द्रमारूटास्तान्येव 

कलोणानोत्यपिरोषः गेषश्ट्य सधां कमत्वसामान्याद्- 

विर्डधः'"भा०। एष चान्द्राययादिक ततुप्राश्िहेठः । 

इन्दुलौह न° दैत० | इन्द् देवताके, लोड धातौ रोषे 

षाठमध्यं तद न्द् लवात् इन्द् दोषोपशान्त्ययं देय- 

त्वाञ्च तथालम् । खाये कन् ततव । 

इन्द्. वदना स्तो. इन्ट्,वदना जजसनेः सगुखयुम्म :''टत्त०र० 

उक्र चठद् या्रपादके वं उत्तभेदे ` 

इन्द् वल्लो स्त्री ईत०। चन्द्रनाभिकायां सोमलतायाम् । तत्- 

 प्राभिस्यानशक्तं छते यथा “नेवासाद्यित्' शक्या 

सोमाः सोमसमास्तथा | पीतावगेषमग्टतं देवं द्यएरो- 

` गमैः निहितं शोमोर्याद् सोमे चाप्योषधोगतौ । देवहन्द् | 

द्वरे तथा सिन्धौ महानटे। दश्यते च जलान्तेष 

मध्य ब्रद्मच्द्धंलाः” ततेसमाञ्च अोथधिशन्द् वच्यन्ते 

इन्दुवार इ ° “ आ्पोंक्िमे (२,६,८,१२,)यदि खगाः स क्लि- 

न्ट्वारो न स्ाच्छभः ` कचन ताजकयास््रगोतः> नो० 

ता० क्न वषेलश्नतः ( ३,६.६.,१२,) ख्यानानामन्यतम- 

स्याजे सव्व सहस्यितिद्ध्पयोगमेदे । 

इन्दुव्रत न° इन्द् लोकप्रायये व्रतम् शाक०्त०। चान्द्रायखे 

जते तख चन्दरलोकप्राप्रिसाधनत्वात् चन्द्रहधाखटद्धिवशानु- 

सारेण भोजने चु सटद्धिमनत्वाञ्च चान्द्रायणत्वम् तेतत् प- 

षिधं तत्खद्पविभागादि प्राण्वि° दशितं यधा 

“ककं छा सथेत् पिण्ड ल्य, शुक्ते च ब्जयेत् । उपस्मु थ- 

च्िषवश्यभेतच्चान्द्रायख्ञ्चरेत् । एतदेव विधि कत्य चाच- 

रेत् यमध्यपरे | शुक्गपतादि नियतद्रेद्वान्दायणव्रतम् "| 
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“अष्टावष्टौ समञ्नोयात् पिरडान्दध्यदिने गते } निव - 

तात्मा हविष्यश्च यतिचान्द्रायणञ्चरन् | चतुरः प्रातर- 

स्नोयात् पिर्डान् विप्रः समादिवः | चतरोऽस्लःमते 

स्यः शिशुचान्द्रायशं ज्रतम् | अावष्टो समञ्नोयात् 

पिख्डान््ध्यदिने गते । मासेनाखन् हविष्य चन्द्रेति 

सलोकताम् "मलः । एतत् पञ्चविधं चान्द्रायणम् पि- 

योलिकातचमध्यस्, नम्य, यतिचान्द्रायणम्, सेतो 

ख्खं शिश्ुषन्नञ्च यथा जावालः “भिपःलिकायव- 

सध्यं यतिचान्द्रायणन्तथा | चान्दरःयणन्तया न्नोय चतुय 

प तोमुखम् | पञ्चमं शिशुखन्नच्च ठल्यं युर्यफलो- 

दयम्”? । ठंब्प्रतिपदभारभ्य मासमेकं यदा क्रियते तदा 

पिपोलिकामध्ये भवति, शुक्तप्रतिपदारम्मे यवमध्यसभमयला- 

आवास्ायामभोजनः कष्णप्रतिपदि चठद् थ्ासभोजना- 

रज्भ्ो हासक्रमेणख चतं श्याभेकयासः असावाखावः- 

सभोजनमु रवं प्राग्नोति तथा च वसिः । “मासख 

छष्णपन्तादौ खासानद्याददर् च ?। नन्वेवं करमेण पञ्चविंश 

वयत्तरं सास शतदयं खात् न चत्वारिंशद यासा धिकं शतद- 

यस् तञ्च यान्नव स्कयनोक्तम्” “यथा कथञ्चित् पिण्डानाञ्च- 

त्वारिशच्छतदयमिति""। वथा कथञ्चित् पिरूडानां तखो- 

ऽथोतोः समाहितः ° इति सचुनाग्क्तम् । उच्यते संयम 

दिवसे पौर माखाम् अभावाख्यायां वा पञ्चदययारमोज- 

नेन संख्याप्रणसम्धदात् अथवा पञ्चदश्यादिकनेवेदं 

रतम्. न प्रतिपद्ादिकं चतं श्यामेव अरवसङ्कल्यः । 

याह गोतमः पौखंमाखां पश्चद्य यासान् ङ्ख 

कंक पचयेनापरपच्चमद्मीयात् अभमावाद्यायाषपोष्य एके- 

कोपरचयेन ूर्वपच्चम्, षिपरोतमेकेषास्' श्ख{लखितो 

“अमावस्यायां व्रतोपायनं यव्रमध्यम् अमावखायां पच्च- 

दश पिर्डान्नोयात्" उपायनमारस्भः। दक्रञ्चेदम् 

आअवाखायासपि पञ्चद थकलान्मकस चन्द्रमसः स्वथप्रवि्ट- 

स्वात् तत रकंककलानिगेमद्छ प्रतिषदादिष् ट्विशब्द 

वाच्यत्वात् । जावालः “एकेकं वद्धयेद्खयास शुक्ते लष्ण 

च्च ाखयेत् । खमावख्यां न भुञ्जीत यवमध्यद्चुरन् दिजः 

एकक छुासयेट्खासं ठष्ण शुक्ते च वह्धयेत् । पौख् मासां 

न भुञ्जीत पिपौलितदुमध्यमम्' । अल कल्यतरव्या ख्या - 

नम् । एकेकं छु सयेदिति कष्णप्रतिपदि पञ्चद्श्यासः 

स।रभ्य णएकेकापचयेनाभावाखायाभेकोखासः तदनन्तर 

शुकप्रतिमदि द्यौ खासावेवं इदधिक्रमेण चठह्खयां पञ्चदश 

यसाः सम्पद्यन्ते पौरुमाखाद्चोपवास इति" पिप्रोडिका 



इन्दर् 

तुभ्यं चान्द्रायणम्" । ऋषिचान्द्रायथमादह यसः 

“लंसत्ीन पि्डान् समशुयात् नियताक्रा दद्व्रतः । 

हविष्याच्नखय बै मासश्टषिचान्द्रायण टतम्" । 

चत्वारि गच्छ तद्यसं ख्या नास्ति । यासपरिमाणमाह परा- 

शरः “ङकुटार्डप्रमाणन्तु यावदा प्रविशेचुखम् । 

एष खास विजानीवाच्छहथं कायशोधनम्” | सकल 

चन्द्रायण. एव चतं श्याखपवासं छत्वाऽपरदिने पञ्चदग्यां 

संयमः कायैः । यथा बोधायनः “शुक्तं चतह शोखप- 
वसेत् छष्णचतह्ं शं वा केशग्म्नखलोसानि वापयित्वा'" 

दूत्याद्यभिधाय “* तिधिनक्तव्रादिष्ठोमः प्रल््शक्तवान्'” 

विस्तरभयान्न लिखितम् | अत्र सामान्यत्रतधम्प्रः कसैव्यः। 

विशेषमाह यमः “आदरं वासाचरेत् ठच्छर' साता वशं 

न पोड्येत् । अङ्गुल्ययस्वितं यासं गायतरवरा चाभि. 

मन्त्रयेत् । भच्चयित्वा उपस्स श्य॒एुनरोवाभिमन्त्रयेत् । 

खायसं तेजसः पान्न चक्रोत्पच्रं विवर्ज्जयेत् । द्राणां 
डि तत् पाल्' पानपात्रमचक्रजम्'” अचक्रजं कुलालचक्रा- 

निष्मन्नम् । अपर ध्रा बौघायनादिषु द्रखव्याः । तेन 

एकनि शहिनिसाध्य' चान्द्रायणत्रतम्" । या० ख्° । 

"तिष्या चरेत् पिण्डान् शुक्ते शिख्यण्डसम्सि- 

तान् । णएकंकं सये ठष्णे पिर्डः चान्द्रायणं 

चरन् । अथाकर्था्खित् पिण्डानां चत्वारि शच्छतद्चयम् । 

मासेनेवोपभञ्जीत चान्द्रायणमथापरम् । कुया च्िषवण 

सनायो रच्छ चान्द्रायण तथा | अनादिषेयु पापेष 

गुद्धिच्न्द्रायणेन ठ । धम्मं य्वरेदेव्न्द्रसैति सलो- 

, कताम्" अतर (२४०) पाससंख्योक्त क्ये नोपवास इति 

प्रतोयते तथा हि प्रतिपादादिप्चदथस् यासवद्खनेन 

भक्ते ““सेकपदत्नपदाद्मयेकादयङ्कयुतिः किल सद्कलिता- 

ख्येति" लोला० उक्तदिशा (१२०) ससं ख्या, एनः र्णे 
छासेन त्प सुख्येति (२४०) भोञ्यमाखखं ख्या । 

तथाच समर्थांसमधभेदेन अनयोव्यषस्यं ति सिद्धान्तः । 

बरनदुशेखर ° १न्द्,: भेखरे यश्च । सदादेवे इनद्रभौषि 
शब्द् &रदैष्ट० विढतिः ! चन्द्रयेखरादयोऽष्यत् । 

दरन्दुर ए उन्द्.र+्ट० उच््वम् । मूषिके जटाध° । 

इन्द्र ए इदि-रन् । परमेश्वरे । ““इन्द्रोभायाभिः पुरुप 
ईयते" खतिः। हादाथादिव्यमध्ये रचादिवमेदे। 

ते च अदित्यां कश्यपेनोत्यादिताः“^धाताऽग्यमा च मिनस 
० ९ ॥। 

वरूणोऽशुभगस्तथा । इन्दरोविवस्वान् पूषा च पञ्जन्यो 

थमः इतः । ततस्ता ततोविष्ण् रजन्यो जघन्यजः” 
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विष्णु । भाग्या०६५अ० ठ इन्द्रस्थाने श्रना 
पठितः यथा "अदिं हादशादित्याः सम्भ, ता भुवनेश्वराः 

ये राजन्नामतस्तांस्ते कोत्तेयिष्यामि भारत ! । धाता- 

मिलोऽयेभा शक्रो वरूणस्"शुरेव च | भगो विवस्वान् 
पूषाच सविता द्मः ख्टतः। एकादशस्तथा त्वष्टा 

हादशोविष्ण् रुच्यते ! जघन्यजस्तु सव्वेघामादिल्यानां युणा- 

धिकः | कल्पभेद्ान्नामभेद दति न विरोधः । 

रेकटजटच्त रात्रौ च धरणिः ५ भारतव्घौप- 

होपभेदे शब्द्मा० इन्द्रदेवताके रईैच्ये्टानक्तत्रे विष्कम्भा- 

दिष योगेषु षड्विंशे योगे छन्दो मन्व प्रविद्धं षर्साल्रा 

प्रस्तावे खाद्यन्तयुरुदयेन लघुद्वयमध्ये न युते चतुय मेदे । 

श्टेवराजे स च मन्वन्रभेद्ात् चतदथविधः यथा 
"$ ५ 6 ०१ | 

सन्वन्तरं मनुदषा मलुघुता; सर्वर: । इषयोऽ'शा- 

वतार् रेः षङ्िधिसच्यते 'भाग०्टस्क० १अ०। दयं सन्व- 

न्तरे षड्विधकोरंनोयसपक्रम्य मन्वन्तरभेदेन तत्तच्नामानि 

कयितानि अतेानामभेदात्तख चतह यसं ख्या तलोक्ता यथा 

“ठषिता नाम ते देवाः आसन् स्वायम्भुवेऽन्तरे । भरीचि- 

भिश्राकष योयन्नः सुरगणे श्रः” भाग ° ट स्क ०१ ० | १मन्व- 

न्तरे यन्नः।“खारोचिषो दितोयस्तु महर ग्ने : छतोऽभवत्"* 

दत्यपक्रम्य “तन्न ्द्रो रोचनस्वासौत् देवाच्च दषितादयः” 

वलौव । रम रोचनः “तोय रन्तमोनामः 

प्रियनतच्वतो महः" इवय पक्रम्य “खल्यावेदचता भद्राः , 

रेभा इन्द्रु सल्यजित्'' ततैव । ३म ० सत्यजित्” “चतुय- 

उत्तमभ्वाता मदनांन्डा च तामसः इत्यु "सत्यका 

दरयो पौरा देवास्तिशिख दै श्वरः""ततौव | शखरद्न्द्ः' 

च्रोधरः । ४म°लिशिखः। “पञ्चमे रषतोनाम मलु- 

स्तामसखोद्रः'' इतयु ° “विभू रन्द्र शुरगणा राजन् , भूतः 

रयादयः” तन्नौव ५ ०।५स ° विभुनाम । “षष चच्तुषः 

इतलराचुषो नाम वे मदः ', इल्यु०"“इनद्रो मन्व मस्त 
देषा अखादयो मताः” तनैव ५अ० | ६म°मन्दर् मः। 

“मनुर वस्लतः पुत्रः श्वाद्वदेय इति शतः । सप्रभो वत्त 

मानोऽयम्'' इू्॒प° “्ादित्यादसवोरद्रा विच्च देवा 
मसद्रणाः । ्ञ्चिनादभजेा राजन्निन्द्रते षां पुरम्द्रः"' । 

तत्रव अ०१२। मरपुरन्द्रः । “षमेऽन्नर ` अयाते 

सावखिं मैविता महुः" इल्यु ° “तत्र देवाः चवपसो वि- 

रजा अश्टतप्रजाः | तेषां विरोचनद्तो बलिरिन्टरा. भ- 

विष्यति? १३ ०। रम °वलिः। “नवमो दक्षसावखिं $ र्व - 

रुणसम्परवः” इत्य् पर “परोनरोविगमया देवा ब्न्द्रः, 
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खतः च्छतः'' तत्रैव १३अ०। €म०तः । “दमो नद्य 
( त ११ ; 

सावखि सुपन्लोकप्ततोमहान् द्यु शवासन विर्- 

`ङाद्या देवाः शम्भू: रोश्वरः' १२अ०। १०० अम्भ्: । 
“मतै ध्मसावखिं रेक्षादथम आत्मवान्?" इत्यु ° “विह 

ङ्माःकामगमानिर्वायरुचयः सराः । इन्द्रस्तु वैटतस्तेषा 

स्टषय्चारुणादयः१'१३अ ० । ११ ०वेष्ट तः। “भविता रूट्रसा- 

उशिंर्नाम इादशमो मनः'"द्व्य, ०"कऋतघामा च देवेशो 

देवाञ्च इरितादयः”१९अ०।११म०कतधामा | “सनुस्त्र- 

योदशोभव्यो बेदसावखि राकवानः' द्व्य् पर" देवाः सुक- 

गमीखत्रामखुक्ञा इन्द्रोदिवस्यतिः”” १२अ०] १२म०दिव- 

स्पतिः । “सलवा इल्द्रसावणि्तदेशम रएष्यति'" इतय् ° 

` पविताचाजषादेवाः श्ुविरिन्दरेा भविष्यति" १९अ० । 

१४सशशुचिः। पुराणन्तरादौ नार -तराणि त्रवदथ 

कल्पभेदादविरुद्धानि । विस्तरभयात्तनि नोक्तानि । एव शक्र- 

नामस ख्वासाम्यात् १० चतुद शसंख्धायाम् । स च शचो- 

पतिः दतरादिहन्ता, पूवदिग्पालः, ठदिदायकः, 

अमरे; मेषषणयः तस्य पुतो जयन्तः, वनं नन्द्न' 

इयञ्ड्खौ : शवाः गजञरैरावतः, एरी अमरावती नेत्राणि 
सद्द वञ्वमस्त्रम् इरीवाहः। विटतिख्ततच्छन्टे ग्वा । 
तखयानेकविधानि कार्याणि पुराणादौ वखितानि विस्त- 

रभयान्नोक्तानि भलुकालपर््न्त तखा धिकारकालस्तत्- 

समाप्नौ तख प्रजापतेः सकाशात् ब्रह्मषिद्याप्राप्नेरये 

उच्छमभाखत्वात् कंवल्दप्राप्निः “योयो देवानां प्रत्यबुध्यत" 

इव्यादिश्तेः। इये तत् नानाशास्तर्धतो तिद्ासेषु प्रसिद्धम् 

स्वकालमध्यऽपि त्वष्टपत्विच्द््पवधज्ञनितव्रह्धहत्या- 

स्वन्दनभिया तख स्वपदच्युतिः | तत्पाप विभव्यान्यत् 
संक्रामसे एनः खपद्प्रा्चिः। खस्रादिभिरपि बलाधिक्य- 

वशात् तं युधि निज्ित्य कियत्कालपव्य न्त" तत्पदेऽधिकारिता 

प्राघ्रा इत्यपि एराणादौ प्रसिह्नम् “जित्वा च सकलान् देवान् 

इन्द्रोऽमून््द्िषासरः'' देवीमा ० “शता खमे धकरणे अन्यस्यापि 

इन्द्रत्वप्राप्रियोग्यतेत्यब इन्द्रलोकशब्दे प्रमाण वच्यते । 

इन्द् प्रजापतिसकाशात् एकश्तवभं बद्धाचर््याचरणेन 
जद्विद्यां प्रापेति का०ॐ० वर्तं यथा “यद्ाद्रेकशतः 

चकं वर्षा मघवान् प्रजापतौ बद्यचग्य खवास तस्म 

होवाच | मधवन् ! म्यं वा ददं शरोरभात्त ग्टलयुना तद्- 

स्याष्नसखाशरोरस्यात्मनोऽचिष्ठानमात्मा म सशरीरः प्रिया- 

प्मियाभ्यामात्तो न पै सशरीरस्य सतः प्रियाप्िययोरप्- 

विरसू्यशरीरं वाव सन्त' न ग्रियाभमिवे स्मतः इत्यादि । 

इन्द्र 
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'सचवन् ! म्य लै सरण्धभ्िं शरीरम् । यन्न्यसेऽच्या- 
घारादिलक्तणः सस्मरादलक्तण आता मयोक्तो बिनाश- 

भेवापोवो भवतोति । श्टणु तत्र कारणम् । यदिद शरोर य 
पश्चसि तदेतन्ध्यं विनाशि । तच्चा ्डव्यूना स्त सन्तत- 

मेष । कदाचिदेव स्ियत इति मयेभिव्य कतो न तथा 

सन्लासो भवति यथा सस्तमेव सदा व्याप्रमेव खयुने- 

त्युक्तं इति वैरम्यार्थे विशेष दृतय च्यते आत्त कल्. 
नेति । कथं नाम देहाभिमानतो विरक्तः सन्निवत्तत 

दूति । शरोरभिल्यल सहेन्दरियमनोभिरुच्यते । तच्छ- 
रोरमख सम््रसादख त्रिस्यानतया गम्यमानसखाग्डतसख 

सरणादिदेन्द्रियमनो धभ्पं वजितस्ेत्ये तत् । अ्टतसे त्य - 

वेनेवाश्रीरत्वे सिद्धे नर शरीरस्य ति वचनं वायादिवल्षा. 

बयवत्वमूत्तिसच्े मा भूतामिति । आत्मनो भो गाधिानम् 

चपात्रनोवा सत ईच्वितुस्तेजोऽबन्नादिक्रमेणोत्मन्नमधि- 

छानम् जोवद््पेण प्रविष्य सदेवा धितिष्त्यस्मिच्चिति वाधि- 

छानमु । यसखेदमौढशं नित्यमेव ष्टलुयस्त धर्ाधम्ब- 

जनित्त्वाल्मिवाप्रियवदधि्ठानं तद्धिषितस्तद्वान् सशरीरो 

भवति । अश्रोरसखभावस्यात्मनस्तरेवाऽ हं शरीरः शरीरमेव 
चाहमिनत्यवितेकाद्ात्भावः सशरोरत्वम् ¦ अतण्व स- 
शरीरः सन्नात्तो पश्च: प्रियाप्रियाभ्याम् । प्रसिद्धमेतत् तख 
च नभ सशरोरख सतः प्रियाप्रिययोर्वद्यविषयसंयोग- 
 गयौनिमिन्तयोर्बाद्यसंयोगवियोगौ समेति मन्यभा- 

नस््ापतिच्वि नाश उच्छेदः सन्ततिद्धपयोनास्तोति । तं 

उनदे हाभिमानाद शरीरखद्छपविन्नानेन निर्वर्सितविवेक- 

ज्ञानमशरोर' सन्त प्रियाऽश्रिये न स्णृशतः। र्णिः 

प्तयेकं सम्बध्यते प्रियं न स्फृशत्यप्रियं न स्सशतोति 

वाक्यद्वय' भवति | न न्ह च्छाशुच्यधाम्बि केः सह सम्भा- 

ेतेति य्त् । वर्म्ाधन्ब कायें हिताहिते, यतोऽ- 

शरीरता एततखद्छपमिति । तत्र धम्प्ाधम्बं योरसम्भवात्त- 

त्कवाय्येभावो दूरत रवेल्वतो न प्रियाप्रिये स्य.शतः । 

नल यदि प्रियमष्य्रौरं न स्सशतीति यन््षवतोक्त 

छषप्रख विनाशमेवापौतो भवतीति . तदेषेहाप्यापन्नम् \ 

नेष दोषो धर्माधम्पकाय्ययो शरोरसम्बन्धिनोः प्रिया- 

प्रिययोः प्रतिषेध विषस्षितत्वात् ““अशरोरं न प्रिया- 

भिवे छतः" इत्यादिडन्या । आअआगसापायिनोषि स्यग- 

शब्दो दो यथा शोतस्सथे उष्णस्पथं इति | न त्वम्ने- 

रुष्णप्रकषाशयोः ख्भावभूतयोरग्निमा च्छे एव भवति । 
तथाग्ने: सवितु्ेष् प्रका थवत्वष्डपभूतस् नितयस्छ परियस्धा पि 
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मे प्रतिषेधो “शविन्नानमानन्द्म्' “्ानन्दो बद्धोति” | 

खतिभ्यः इहापि "भूमैष सखम् इत्य क्तत्वात् " भा ०। इतयु- 

पक्रम्य बहपदेथः सतः । प्रपञ्चस्तत्र टग्यः । 

इन्द्रश्च देवानां सध्येऽतिशगरेन जद्वावित्तमः तथाहि । 

केनोपनिषदि अद्रपिजये देवानां मह्िमाभिमाने जाते 

तद्भिमानापनोदनाथे यन्तमूतेनाविभूतेन पर्बह्मणा ख- 

ग्निवष्वोरभिमान निरसने तयोनित्तौ टटभक्तिमिन्द्र' प्रत्येव 

समववयुपदेरेन तसधातिशयमद्हिमा द्धचितः ततो दिन्नात 

तद्धा ञ्चदभते। “ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तख इ 

जद्धष्णो विजये देवा अमहोयन्त स ॒रेत्तन्तास्म्ाकमेवायं 

विज्योऽखाकमेषायं महिमेति तद्षां विजन्नौ तेभ्यो इ 

भ्राडवभूव तच्च व्यजानन्त किमिदं यकतमिति। तेऽग्निमन्ुवन् 

जातवेदः ! रएतदिजानोह्ि किमेतद्यक्षमिति तथेति 

तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत् कोऽसोति अग्निव्वऽहम सत्यत्र 

दीज्जातवेदा वा अदहमखोति । तञ्मिःखूववि किं वीयं - 

मित्यपोदं श्चं दहेयं वदिदं एयिव्याभिति । तच्छ खं 

निद्धाबेतदृहेति तदुपप्रेयाय रुब्वं जवेन तच्न शथाक द्श्ध,` |. 

ख तत णव निवृते मैतद्यकं विन्तातु यदेतद्यच्लमिति 

के ० । णवं धआयोरष्यभिभाननिरसनपवण्यं 

““अयेन्द्रमनुवन्दघन्ने तिजा नो हि किमेतद्यक्षमिति तथेति 

उदट्भ्यदर उत्तस्ष््मा्तिरो दधे । स तब्िन्नेवाकाथे. स्तरियमाज- 

गाम बङ्शोभमानाखमां हेवदतों तां होधाच किभेतद्य्त - 

भिति। खा जद्धोति होवाच बह्मणो वा णतदिजगे महो- 

यध्वभिति ततो इव बिद्ाच्चकार बद्धेति । याहा रते 

देवा अतितराभिवान्यान्द् बान् यट्ग्नि्वाबुरिन्द्र्ते दोन 

चे दिढ पश्यशु्ते द्योनत् प्रलमो विद्ाञ्चकार द्ध ति 

त्माद्वा इन्द्रो ऽततराभिवान्यान् स द्ोनन्ने दि पस्थ 

स ह्ानत् प्रथमो षिदाञ्चकार बद्धो ति'"के*ड०। “तथेन्द्र 

नर, वन््मषधन्ने तदिजानो हि द्यादिपूल्वं बदिन्द्रः परमेचचरो 

मघवान् बलवच्तवा त्थेनि तदभ्यदरवत्तसादन्द्रा द्ातकसूमोपग - 

लातच्चटुब्रह्म तिरोदषे तिरोभूतमिन्दरत्वाभिमानोऽतितरां - 

निराकत्तंव्य इव्यतः रुवाद्मात्रजपि नादात् बद्धो न्द्राय 

तद्यत्र यच्िन्नाकाे अाकाशग्रदेये खाव्मानं दभयित्वा विरो- 

सूतभिन्द्र्च बरह्मखस्िरोधानकले यन्बिद्नाकाये यासीत् 

स इन्द्रलख्खिन्नषाकाशे तस्यौ । किं तद्यच्तभिति ध्या- । 

यद्व॒ निवटतेऽग्नपरादिवन्तदधेति यक्ते भक्ति बद्वा | 

विद्धा उमापि प्रादुर्भूता स्ीद्धपा। स इन्द्र. 

श्लाह्मां उवं हि ओ्ोभमानानां भोमनतमां विद्यां 

५ २ 

तदा गड़शोभमानेति विशेषणखपपद्म्ध्नदति । ववतो 

ेलढताभरणधतोमिव बह्धथोभामानामित्वयः । आखथवा 

सैव द्िमवतो दुहिता रेमवती नित्यमेव सव्वन्नेन 

क्रेय सा वरत इति ज्नातुः शम्या इति श्वा 

ताषपजगाम इन्द्रस्तां ह उमां किलोवाच पप्रच्छ 

गूह किमेतद् थेयत्वा तिरोभूतं यमिति । सा ब- 

द्ोति होषाच इ किल ह्मण ईशरखं व विजये ईश्वरे 

रेव जिता अद्रा यूयं तत्र॒ निमित्तमात्रं तद्व 

विजये यूयं मद्ोयध्व' महिमानं प्राभ्य । एतदिति 

क्रियािेषणायथेस् । भिण्याभिमानञ्च बुद्याकमेव महि- 

मेति । बतस्तक्छाडुमावाक्याद्न णव विदाञ्चकार ब्रह्न 

वीन्द्रःऽवधार्णात्ततो वेति न खातन्त्येख । यखादग्नि- 

वायि्दरा णते देवा ह्मणः. सुंवाददभेनादिना स- 

मपसपगतारतद्यादेश्रय्ययुखेरतितरासिव शक्गयुषणादि- 

भिमं हाभ्याम्बैरन्यान्द् बान तितरार्मािशयेन ररते द्वैते 

देवाः । इव शब्टोऽनयकोऽवधारण्ा्यौ वा| वदग्नि्वा- 

युरिन्द्रस्ते हि देवा यस्ादेतट् ब्रह्य नेदिष्मन्तिक सभोपं 

परियतमं पद्यः स्ुद्वन्तो यथोकततेन्मणः खंवादादि- 

प्रकारचे हि यस्म्राञ्च डेतोरेनद्बह्म प्रथमः प्रथमाः 
प्रधानाः सन इत्ये तदिद्ाञ्चकार विद ञचकरुखि्येतद्न- 

द्ेति। यच्छाद्ग्निवाय् अपोन्द्रवाक्यादेव बिद्ाञ्चक्रतः 

इन्द्रेण द्यु मावाक्यात्मवमं इतं जह त्वतस्तखवाह ब्दो 
ऽतितरामतिथयेन शेते इवान्यान्द्ेवान्, स द्येतच्ेदिश ` 
पस्थ यस्मात्स द्यनत्मथमो विदाञ्चकार बह्मेति” भा० 

११ अन्तरात्नि . ““इन्द्िवमिन्द्,खिङ्सिव्यादि” पार 

१२ रेया न्विते लि° । भावे रनु | {ररतं । , ४यन्द् 
वारुण्यां सत्री टाप् । राजनि ° ।“ इन्द्रायेन्दो ! पवस्ते" 

ऋ ०९.,६१,२२।“तदिन्द्रसन्दिटरूपेनद्र ! वदचः "माषः, ॥ 

“रो इन्द्रसखय'' निर ०।१५ न्टपमात्े “महो मडन्द्रस्तमनेच्छ 

¶ चणम् "नैष ०।“.रा खं तत् कत्यतसं रान्न चेवाभिषेचनम् | 

अनिन्द्रमबलः राड द्धवोऽभिभवन्त्् त › भ7०था ० ६ैऽअ * 

“देवतादश्े उक्षरप्रदस्यख नेन्द्र परख न उञ्चिः याग्न- 

द्रम् कर्म सिर कौ लिङ्गाद्ययं घ। इन्द्रियम् । 

इन्दरिवशब्द् विद्वः । इन्द्रोजोविकाख देषयधा° कन् ` 

रख लुप् | इन्द्रखनमूरिं जोविकावति लुपि व्यक्िचन- ` 

त्वात् षु०। इन्दरोदेवताऽख अश् । इन्द्रदेवताके हविरादौ 
“चेन्द्रः दध्यमावस्यायाम्" खतिः । च्चा ङोप् । 

““देन्द्रया साङपत्यघ्चप तिहते" "बिः । ' रेनद्रौवसद्रेश्चरम्' ̀  



न्द्र 

। देषीमा° रन्द्रो दिक् “उपमितसमासे उत्तरपद्दस्यः 

चे त्वद्योतकः मदजेन्द्रः वारणेन्द्र इत्यादि । 

इन्द्रक न° इन्द्रख्य राञ्चः कं छख'यल्र | एसभाग्ट्हे हेम० । 

देत° । २दन्द्र सचे । 
इन्द्रकग्धन् ए० इन्द्रसखेव रेश्चययान्वितं कम्माख | विष्णौ 

^“इन्द्रकम््ां महाकम्पं सतकम्म* कतागमः'” विष्ण.स° । 

 इन्द्रकील ष० इन्द्रस्य कोल इ अय् त्वात् । १ मन्द्रपव्छते 

इरन कोल दूष । २उन्द्रध्वजे न० “विषमेन्दरकोलचठ- 

ष्मयञ्चभ्वाणारुपरि्टात्” छखु° | 

इन्द्रकुच्छर ए° &त ° । शेरावते तखा तमन्धनकाले इन्द्रेण 

ग्ट्ोतत्वात् तथात्वम् यथाह ““शेतेदेनेखतभिस्तु महा 

कावस्ततः परम् । रेरावणो मद्वानागोऽभवहच्भ्ता 

छतः" भा तच्ा० ¶८ञन । इन्द्रगजथक्रगजादयोऽष्यन । 

इन्द्रङूट षु० इन्द्र रेज्यान्ितः करटोऽख। व्व तभेदे 

“ततस्तु पव्वं ताः सप्र केव समपस्विताः । जयन्तो व~ 

जयन्तोऽय नोलो रजतपव्यंतः | महाभेरः सकै्तास 

इन्द्रकूटञ्च नासतः” हरि ° १७१ अ ० । 

 इन्द्रकष्ट नसं कें भागे क्तं ततः अस्यर्थे अच् इन्द्रेण 

इनद्रहेठकवषणेन कप्यजातम् । इटिजलसम्पन्नं धान्यभेदे 
८ ॐ त्यन्ति (न ॐ 59 

इन्द्रकष्टव धान्यञ्चव नटोखुखः 'भा०स०५अ०। 

 इन्द्रकोध उण इन्द्रस्य कोषर् खदायकत्वात् । मञ्च, 

र्खङ्ायाञ्च । [प्व ताद्योऽष्यत्र } 

इृन्द्रगिरि ए०इन्द्रनामा गिरिः! महेन्द्रपथ्वते । इन्द्र 

इन्द्रगुरु ए &त० | टड्छतौ उन्द्राचाव्यादयोऽ्यन | 

इन्द्रगोप ए० इन्द्रो गोपो रल्षकोऽख वषाभवतात्तख । वषा - 

कालिके कोटभेदे शक्रगोपादयोष्यऽल् | “अविरलवएर- 

इरेन्द्रगोपाः'” “इन्द्रगोपक भां शुक्तवथोरं 

मनोजवास्" भाण्स०४० अण | शुब्धतया वनात् 

“दद्योवनया अक्रगोपकालोट्हितरागेखांगुकेन'" काद 

रक्ततया वणनान्च तख कोटरस्य ब्ग विध्य श्क्घश्चतभट्ःत। 

इन्द्रघोष ० इन्द्र इतिशब्देन विस्छष्ट' ष्यते घुष-कन्मणि 

घञ् । इन्द्रं ““इन्दरघोषस्तवा वभिः पुरस्तात् पातु वज् 

{ ओ तचन्द्ने शजनि० । 

क्िरा० ] 

५१११ । 

इन्द्रचन्द्न न° इन्द्रप्रियः चन्दनम् शान्त | हरिचन्दने 

इन्द्रचाप एु०इन्द्रे इन्द्रस्वाभिके मेषे चापद्व ¡| !शक्रधठत॒धि। 

““विद्यात्वन्त" लक्तिटवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः मेष” 

दर° । “विद्य ता सद्धितः खख: ङन्द्रचामे घने यया 

भागव०्२य२०्अ० |} तदुत्मचचिप्रकारादि दडङ०स०जक्तम् 

{९४ | दनद 

इन्द्रायु्शन्दे वितः देतण | शशक्रख शरासने च 

इन्द्रविर्भिटौ इन्द्रखातमनःप्रिया चिभेटो सा०त०। लतामद् | 
सा च इन्द्रतल्यवेकचठमा एष्यान्वितभञ्जरोका दोडन्ता. 
स॒म्मफलान्विता कदो शोतवोग्यां पित्तले श्मकासनश- 
दोषकलमिनाचिनो चच्युष्या च राजनि । 

इन्द्रच्छन्द्स् न इन्द्र द्व सरे परख सङसरुच्छेन खाद्यते 
खद्-अदन् नि °नुट् । सडस्युच्छे हारभेदे हेम ° । 

इन्द्रजनन न° इन्द्रस्याक्नः जनन देहसम्बन्वभेदः । अत्म 
नोदेहसम्बन्वभेरे । तद्धिकत्य कतः सन्येः ऋ ! इनद्रज- 
ननोय' तदचिकारेष शते खन्यभेटे न° । 

इन्द्रजाल न° इन्द्रेय कोलाद्यं ख्येश्य जालं दर नेनावरण्ं 
य यास्थितवस्तुदथेनाचमत्वसाधना त्, इन्द्रख परमेश्वर 
जालं मायेव भा। मन्ल्ौषधादिना अन्यथास्थितख 
वस्तुनोऽन्वधात्वेन द्थनसाधने (कक) (वाजो) १ पदार्ये 
रमायाङूपे जाले च । (3. नणव महः न्तोऽस्याः प्रवटन्ती- 
द्उाष्षताम् | एतत्मरात् किभिवेन्द्रजालमपरः यद्भवा सरथा 
रेतश्च त {त इस्त स्तकपदप्रोटुमूतनानाङ्क रम् । पर्यायेण चि ~. 
शएत्वय।नजरावेथरनेकंडतं पश्यव्यत्ति श्टव्योति जिघ्रति तथा 
गच्छत्यथाग च ̂,। देहवद् वटधानाम्पे सचिचास्धावलोक्य. 
तास् । कं धानाः कचवा टच्चल्नन्णन््ायेति निखिल 
पण्द्० स्यूष्णक्शन्दरजालच्च सोरञ्चापि तथाच्जेनः | . 
आग्नयङ्ापि सम्यञ्च ससज कुम्दनन्द्नः' भार 
व०२७४अ० | दरण इन्द्रलतेन यगदिशैषेण जालम् । 
श्च्द्रोपावभेदे च। इन्द्रजालस्य ` द्रव्यवियेषसयागेन 

खड् तवस्तुदथेकव्या पारः (किभष्टरि) इति दन रङभाषा 
प्रशिद्ः सन्वद्रव्यविेषेय वस्तुने)ऽन्यथा कर्घरु । 

` तद्ध दत्तात्र यतन्ते मन्वविशेषखाध्यम् विस्तर ् ाभिहितस् । 
इश्नालतन्तं त आोषधिविशे ख तयाचरणं यदुक्तं 
ततोदिङ माल प्रद्यते | “अथातः संप्रवच्चयामि चेन्द्र 

जा मनत्तमम्” ` इत्युपक्रम्य 

“अथातः सप्रवच्छामि ओषधीनां विधिं षरे, येन वित्ता- 

नमाने ख सव्वं सङ्ध विष्यति। महाकाचब्य वोजानि प्रदरं 

मेकं समाष्रेत् । घालरीरसेन देवेशि , सप्र वारान् विभाव. 
गेन । कसंव्यायुटिका तांत हे निक्तिष्य पाव्य । 

अचिरे कालेन सध पोईवतो भवेः | अथातः दप्रव- 

च्छामि शट त्वः मम वल्लभे! । खौगख ` शोषे" स्य 
तत्र सग्णब्डत्तिव :रयित्वे, घुगधेस्वदीज नि वापयेक् 

यत्काले तान पुूण्तनि भव्ति तद् य्ोषार 

द 



इन्द्र {९४४1} 

निकिपेत् स खागो भवति । भयुरशोषेमादायकष्ण- 

श्वतरेश्यां श्छत्तिकां पूरयेत् शणवीजानि वापयेत् 

यदा फलितः पुष्पितो भवति तदा शणषीजानि 

खौवायां बन्धयेत् मयूरो भवति । उष्णचठ्टेश्यां 

सयुरथोपमादाय छष्णच्छत्तिकां पूरयेत् कार्पाखवोजा- 

नि वापयेत् तदा फलिताः दृण्मिता भवन्ति ुष्मफके स ~ 

ष्ट्य समस्त" पेषयित्वा अङ्गः विलिप्य पानोयसध्ये प्रविश्य 

यद् जे तिष्ठति तदा सयुरो भवति । ष्णकाकगोषमा- 

दाय काकमाचोवोजानि वापयेत् यद्ा फलिता पुष्पिता 

भवति ततृफलं स ग्टह्य सखे प्रप्य काको भवति । काक 

ष गच्छति मद्यासद्गीे सोच; । पारवतशोषेमादाय 

ष्ण न्तिका पूरयित्वा तिलवीजानि वापयेत् च्षोरोद- 

केन सेचनोय' यदा युधितो भवति तदा ख्खे सस्था- 

श्व अन्तड्डितो भवति । तेषां फलानां चूणे ठंत्ा तेन 

चूरन यंस्स.शति ख किष्करो भवति । स्व्वख' ददाति । 

तानि तिलानि सग्टह्य नेनाञ्जनेन सह पिष्टा कपिला- 

इग्धोन गुटिकां कारयेत् सप्ररात्र' पाचयेत् तां युटिकां 

ख्ख निक्षि अन्तह्ितो भवति देवैरपि न दश्यते मच- 

ष्याणां का कथा । उद्गी षुरुषो भवति । जीबेदषे- 

शतं स्तियः स्वे जनाञ्च वश्या भवन्ति । ग्टधृशिरः; समा- 

दाय कब्णचतुदेश्यां लब्णग्त्तिकायां निचिपेत् लशुनवी- 

ज्ञानि वापयेत् यद् फल दुष्प भवति तदा षष्यनच्ल्ं ` 

शुष्म ग्ट होत्या श्रञ्चनेन सह कपिलावुतेन कच्जलं पातयेत् 

चुर ञ्जनीय यावत् तावत् योजनशतं पर्चति मेदिन्या, 

दिशा नच्षल्राण्यपि पश्यति । णः उष्टुगहेभमहि- 

चादीनां दृड्व्जोवानां .शिरसि यत् यत्वीजं यख 
शिरसि वापयेत् यद्ा पुख्ितः फलितो भवति तदा यद 

वीजानि शे निचिषयन्ते स जोवो भवति नात्र सन्देहः । 

माठलङ्गखख मूलन्तु धुर्टरवीजकेन च} पलाण्ड, 
शष्ममादाय सखृच्छचूणन्तु॒ कारयेत् । योऽस्य गन्व 

समा्राति खच शेन पश्यति । इन्द्भिं पटद्हांसेव 

च्व त केपयेत् । टष भूतोपद्धटानां कुमारोणां 

ष््ेष च। भूपतिं सेवमानानां तथा तत्कन्पे- 

जोषिनास् | न् चाग्निदद्यते वेश्म यलनौष सोऽगदो 

भजेत् । पारावतख इदयं चचजिह्भा च॒ शोखितस् । 

आञ्जन" रोचनायुभ्म' वमितावशङत् परम् । कपालं मानुषं 

ग्टह्य कनक्या फलानि च । कर्पूरं सधुस'युक्त निवुव्य ति 

क्लङेन च | नारौ वा एर्षोऽनेन वष्टो भवति नित्वथः । 

दन्द 

रष कापालिको योगो वशिषटख शुभं मतम् | नरजिह्वां 

सखडत्य खच्छच्णेन्त॒ कारयेत् । जलेन च छशीतेन 

दापवेत्तदिवच्चणः | पाने फले च पुष्पे च भच्छे भोज्चे 

च दापयेत् । प्रजापतिकृलोद्ध.ता यदि साच्ाद्रुन्वती 

सापि रक्ता प्रिय वाति नान्यः पुरुषमिच्छति । हरितालः 

प्रसशाने रष्णचतुदेश्यां चिल्ला कुटविसिच्रः बराद्यम् 

अवश्यं वशीभवेत् स नरः | नरतेलं प्र ताम्बरव्तिंक लत्वा 
पानेरातौ प्रज्वाल्याकंडकस्कन्धो कच््वलं छत्वा चच्तुधो 

्रभ्यञ्जेत् य॒ प्रश्यतिस वश्यो भवति। ककीदन्तमलं 

लाला सरेहाचिभललयम् । नासिकोद्धवरक्तञ्च चथ मे- 

तद्लाञुतम् । एतत् सव" सद्य गुटिकां कारवेद्वधः । 
पानभोजनके देवः वशोकरण्त्तमस् | काकजिह्वा 

वचा कुषटमात्रनो खधिर स्त्रियः । तद्धात्तदन्नं क- 
्खि्ा तगर गौरसषपाः । शिनिर्माल्यसंयुक्त' समभा- 

गानि कारयेत् । भोज्ये पानेऽथवा टेय' स्त्रीणान्त 
बशकारकम् | नित्यं पुरूषमिच्छन्ती मतमप्वहगच्छति । 

ठष्णसपेखाङ्ग ल प्रमाणं शिरच्छत््वाखाख' स्भपादिभिः । 
पूरयित्वा कायाशुष्कं शोषयेत् | परतः सभेषान् साड 

यित्वा तानि यख टोयते स बश्यो भवति| पुगोफलः 
गिलित्वाऽषानमार्गेख निर्गतं ग्टह्य धुस्त.ररसान्तरित" 

ङक = 
कत्वा कः दिनानि पूजयेत् 1 एनः क्क मचन्द्नरधि- 

बाख यद्ध टोयते स वष्ले भवति | ददटूरवुग्म' ग्टहोलवा 
तच्ूनेन दाहयेत् । तद्धा सह पानेन वण्यद्त् परभो 
सतः | अजगन्छद्य पर्नाण वचां कुदन भावयेत् । 

प्रसथानभङस युक्त चरोञ्चेचिष इलभम् । अनेनैव त 

चेन योजयेत् ल्रींञ्च पादपान् | पुष्पितं फलितं दृष्टा 

चूं ह्ादिलग्नयेत् | तत् चणात् फक्त एच्तो नरना- 
रोषु का कथा | जिह्धामृले सप्ररात्र संन्धेनापि भिचि- 
तम् । ददाति यख पानेषु सोऽपि वश्यो भवेत् षात् । 

गोपितं संन्धवद्धैव इहतीफलमेव च| लेपयरभेतत् प्रयोक्तव्यं 
नरनारोवशङ्भरम् |  उद्रातुः पक्तमलिन चखात्मनो 

रुधिरान्वितम् । स्द्रीु सयोः प्रदातव्य्' वथोकर णखसमम् | 

शेता रोचनायुक्तमाकमूले य पेषयेत् । ललाटे तिलकं 

क्त्वा त्रौलोक्यं च्लोभयेत् चणात् । दशटमाले् 
तेनेव सरे भवति किङ्करः । खताक् चन्दनेनैव 

रञ्जयेत् रुह लेपयेत् | दौवते कस्य चिद्दापि पञ्चात् 

दासो भविष्यति | मधृकं सह तेवेन सार्प्ेय त॒ पेष- 

येत् । एतेन पाणिमभ्यज्व भासा सहिता खपेत् । 



कि 
इन्द्र {€९४५} इन्दर 

खक रेथनोभावे पतिदाखो भविष्यति” यानि कानि 

च बोजान्यद्नोलतेलेन मेलयेत् । सफलो जावते 

इत्तः सिद्धियोग उद्ातः। चवश्खे विन्द् मातरः 

तत्तौलं निःलिषेद् .यदि। णएकयाभं भ्बेत् जोवा.ना- 

न्यया शङ्करोदितम् | शिर दीजस्वतं तेलं पारावत 

ुरोषकम् । वराह वसाय॒क्त ग्टोत्वा च समं समम् । 

गर्दभस्य वसायुक्तं हरितालं मनःशिलाम् । एभिस्तु 

लिलकं लवा यथा लद्धखरोान्टपः | उन्न. ग्टहोत्वा 

खेर ख्डरेलेन पेषयेत् । यसा निच्तिपेत् विन्द्, सिप्र 

जायते भ्रुषम् । सपेदन्न ग्य्ोत्वा ठ करुषणटचिकक र्ट - 

कम् । लकलारक्गजयुक्तं स्च्छाच्णन्त कार् । 

याङ्ग निच्छये सदो याति यमालयम् । सिन्दर 

गन्धकं तालं समं पिद्टामनःशिलाम् ! तल्लिप्रवस्त शिरसि 

अग्निवत् द्यते घरवम् । अकषर वटर चोर इम्बरस- 
स्वस् । स्त्वा पालके चिघ्े जलपूण' करोति च। 

दग्धं तत्र भवेत् सद्यो मद्धाको त॒ककौ ठकम् । अद्धालतेल- 

लिश्राह्े उश्यते राद्धसाकतिः। पलायन्ते नरा; से 

पश्ुपल्िगजा हयाः । चऋङ्भोलसखत तेलेन दोप प्रज्वा- 

लयेद्नरः । रात्रौ पश्यति भूतानि खेचराणि महोतले । 

बुधे वा शनिवारे वा लकलां पराद्य वलतः । अत.मै त्यते 

यत्र लकल तत्र॒ निः चिपेत् । निखनेद्ग,भिमध्येषु उडते 

च्च धुन: चुखो । नपुसकं भवेत् सयं नान्यथा शङ्करादितम् । 

गन्धकं रितालद्च गेमूलद्च विषं तथा । सठच्छचणे 

मयं कत्वा 

पलायन्ते यया बुद्धेषु कातराः” दन्ताव्ेव तन्ते ११प० 

इन्द्रजालिक लि इन्द्रजाल शिल्यतयाऽस्यख ठन् । 

इन्द्रजालकारके। इनि इन्द्र जालौत्यष्यतर स्तिया डोप. । 

इन्द्रजित् एण इन्द्रः जितवान् जि-मूते किप् । दिति 

वंशोये अरेरे चाचुषमनन्तरे “दिव्याः एलद्वयं जन्ने 

कश्यपादिति विुतम् । हिर ण्यकशिणुदधंव हिरग्या- 

च्च वी्यवान्" । इत्य् पक्रम्य तत्पुत्रपौलाद्विखंने 

“इन्द्रजित् स्थ जिद्धंव वृज्जनाभस्तयैव च” इरिवं० 

श्ख० | र्रावखपुत्रे भेवनादे च ^'युत्रमिन्द्रजितं 

बीर' रावणः प्रत्यधावत ¦ जहि रामममिलरन्न इयो- 

वच्च सलच्छयणस् । त्वया हि मम सत्पु | यशो- 

दीपरपाच्जिःतम् । जित्वा वच्वधरं संख्ये सहसात्तम् 

अचीपतिम्” शाण्व० २८७॥। “तौ वीरौ अरबन्वेन 
नडाविन्द्रजिता रथे" भाग्व० रेट अण । 

किञ्िदङ्किः षिनिःल्िपेत् । विघ्नाः सव्व" 

इन्द्रजिचन्त, इ° इन्द्रजितं इन्ति इन-ढच् देत ०। 
दयरथात्मज लच्छणे | तद्धननकथा | “विध्य 

दिनद्रजचीच्छौः हौमिति ममोभेदिभिः । सौमिवि- 
चखानलस्स्ैरेविध्यद्रावयिं थरः" । इवय पक्रम्य ““मेनाख 
धलुश्नन्तः बाद" देहादपातयत् । दितीयेन शरेणाख 

मुज मूमौ न्यपातयत् । ढतोयेन ठ वाणेन षथधारे 

भाखता । जहार इनसन्चापि शिरो भ्वाजिष्णुकुण्ड- 

लम् । विनिङत्तभुजस्कन्ध कबन्ध भोमद् नम् । तं इत्वा 

सतमयस्तजंघान बलिनं वरः? भा०व०२२८अ० । 

इन्द्रतापन इ इन्द्र॒ तापयति तप +्िच्+-्, । !अश्वरभेदे 

“इन्द्रतापनवातापी केठमान् बलदर्पितः” अर 

नामोत्कोचेने"" इरि वं  २६अ०। र मेषनादे च । दथ- 

सोवश्च बालो च मेषराजो द शावरः । टिडटिभोविटभ तच्च 

सं हादे चन्द्रतापनः"भा०स०्पर०अ० वरुणसभावथेने । 

इन्द्रतूल न° इल्द्रख्येव द्लमाकाथे उडोयमानत्वात् । 

अक्ता मरूता चाल्यमाने कार्पासे छत्रे लिका०। 

इन्द्रतोया स्त्ली इन्द्रम ्याज्वितं तोवमखाः, इन्दरख पूरितं 
तोवमस्या वा । गन्बमादनसमोपस्थे नदोमेदे “इन्द्रतोयां 

समासाद्य गन्मादनसन्निधौ” भा० चखलु° पण २४ । 

इन्द्रदमन ° “बाण चेन्द्रदमनो लौहिल्राखद्प्दयत"' 

हरिकं ०र्अ० क्तं बाणाद्रषत्रभेदे। ` 

इन्द्रटार् ए° इन्द्रस्य तद्ध्वजख साधनं दार । रेवटारुटचते | 
इन्द्रध्वज शब्दे €.€ ष्ठे तख तट्ध्वजसाधनत्वम् श्यम् । 
इन्द्रद्र्, मादयोऽष्यत्र । 

इन्द्रदय्ज्न इन्द्रस्येव द् न््रः धनमख्छ । भालवेये १ भिभेदे 

श्ञ्चराबनारराजभेदे रराजभेदे च । तत्र अष्ठरङूपोन्टपः 

ष्ण न इतः यथा ।*“इन्दरदयुनोहतः कोपाद्य् वनञ्च कसे- 

रमान् । इतः सौभपतिः शाल्वस्तया सौभं च ` 

पातितम्" भा० व° १२ अध्याये लष्ण प्रति व्याखवा- 

क्यम् । ऋषिभेदसतु “तत्ते बा द्भग्णाः सर्वे वक दाम्भयरम- 

पूजयन्वितयुपक्रम्य “हेषायनो नारद जामद्नैः 

थश्रवाः । इन्दर म्नोभालतिञ्च लतचेताः सरूख- 

पात्''दइति कतिचित् बाह्मणानभिधायाद “एते चान्ये 

च बद्वोव्राह्मणा सथितव्रताः 1 अजात गन्, 

सानचः षरन्दरमिवधयः” भा० व २ & अ । 

राजमेदस्तु माकर यादपि प्राचीनः तत्कथा भागब 

१६८०] युधिष्ठिर प्रति मार्करडे याव्यम् “स ताहु- 

वाचास्ति खलु राज्िरिनद्र्ुः नाम कःय 



इन्दर् 

शर्यच्िदिवा् प्रच्य तः कोलति व्युच्छि्ेदि स मा- 

खपातिष्ट्य प्रत्यभिजानाति मां भवानिति | तमह 

सव्वं न बयं वासायनिकाः कार्छदेटाकुलत्वान्न प्रय 

भिजानाम्यात्मनोऽर्थानामचुष्ठानं न शरोरोपतापेनात्रनः 

समारमामोऽर्थानामनुानं स माद्वाच अच्यन्यस्वत्तञ्िर - 

जात इति तम्मजवम् अस्ति खल हिमवति प्रावा- 

रको नामोल्कः प्रतिशसति स सत्त्िरजातो भवन्तः 

यदि जानौयादितः प्रल्टे चाध्वनि हिमवांखतासौ 

प्रतिवसखतोति | ततः ष भमाश्वो भूत्वा तलाव्हद्यने 

बभूवोल्कः आअचेनं स राजा पप्रच्छ प्रतिजानाति भां 

भवानिति स सद्त्तेभिव ध्यात्वाऽजवोदेनं नाभिजानामि 

मवन्तमिति । स एवक्त॒ इन्दर् म्नः एनस्रखल्कमत्रवो- 

दाजषिः | अथास्ति कदिद्धवतः सकाशाच्चिरजात दति 

स एवखक्तोऽ्वगोदस्ति खल्लिन्दरदुन््र' नाम सरस्तस्छिच्नाड़ो ~ 

लको नास वकः प्रतिवसति सोऽखत्तव्रिजाततरच्त' 

च्छेति । तत इन्दरदयुश््ो मा च्चोलकमाद्ाय तत्व रोऽगच्छ- 

द्यनासौ नाङोजद्घा नाम वको बमूव ! सोऽ्याभिः टो 

भवानिमजिन्द्रयुन् राजानमभिजानाति स एनं छतत 

ध्यात्वाऽजवोचचाभिजानाम्यहिन्द्रय् जनं राजानमिति ततः 

सोऽखाभिः ष्टः कचिद्धवतो ऽन्य्चिरजाततरोऽस्तीति स 

नोऽजवोदस्ति खल्व अन्नेव सरखक्रपरो ` नाम कच्छपः 

प्रतिवक्ति स॒ भत्तञ्चिरजाततरः स यदि कथङ्जिदभिः 

जानोयादिमं राजानं तसकूपार' शच्छध्वसिति । ततः 

ख वकस्तशङ्कपारं कच्छपं विन्नापयामास'। अस्त्यखाक- 

सभिपरेतं भवन्त कञ्चिदधेमभिप्रद् साध्वागम्यतां ता- 

बदिति तच्छत्वा कच्छपस्तख्मात् सरसः चयायाभ्यगच्छ- 

द्ब्र तिष्ठामो वयं तख सरसस्तं)रे आगतद्ंनं वयमष्टच्छाम 

अवानिमसिन्द्रदय न्न राजानमभिजानातोति । स सदन्त 

ध्यात्वा वाष्परस्प््ेनयन उदिम्नहृदयो वेपमानो विसं 

कल्पः प्राङलिरत्रवोत् । कथमहमेनं न प्रत्यभिन्नाख्यामो- 

ह ह्यनेन सहस्रठत्वचितिषु युपा अहिताः । सरञ्े दमख 

दक्िणाभिदं ताभिर्गोभिरतिक्रममाणाभिः कतम् । च्यत 
ववाह प्रतिवसाभोति । अयेतन् सकलं कच्छरयेनोद् हतं 

छत्वा तदनन्तर देवलोकाद् वरथः प्रादुरासीराद्ाचच्वाच, 

यन्त इन्द्रद्त्रं प्रति प्रस्तुतस्ते खौ यथोचितं स्यानं 

प्रतिषद्यख कोन्िमानरःव्ययो याहोति?” | 

णततसरसोक्रवाक्य वर्सितं तद्धाधिङत्य । "इनदर 

म्सरः प्राष्य हसकरूटमतात्व च । अविशङ मद्टाराज 
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तापसः समतप्यत” त्यक्तः शतश्टङ्गपव्वं तसमोपे 

इंसकूटानन्तरं तत्खरः इति गन्यते । "*हंसकूटसय 

यच्छङ्गमिन्द्रदय ससर: ̀प्रति"? इति हरिं ° १५७ उकेख 

ंसक्रटसन्निलत्दमस्याव मम्यते । एरुषोत्त मम् सिप्रकाथ- 

कञ्चापरः युरुषोत्तमशब्द तदिटतिरच्छते । 

इन्द्र इ° इन्द्रख इन्दरध्वजाथेदरुः । {अजनटच्चे । तख तद्- 

ध्वजनिर्माखं प्रथमापात्तत्वात् तालम् । इन्द्रध्वजशब्द् 

विरतिः । इन्द्रनामा दरः 1 . रकुटजटन्ते राजनि° । 

इन्द्रद्रम न° इ्द्रदरवत् वियश्ः । अच्छौनट्े शब्ट्र° । 

इन्द्रधनुस् न° इन्द्र इन्दरस्वाभिके मेषे घलुरिव । इन्द्रायुध 

शब वच्छमाशे पदार्थे “व्य् ताऽ शनिमेषां च रोहितेन्द्र 

धन् भि च? मनुः | तख कजुत्व र हितत्वम् । वक्र 

इन्द्रधचुषटमिति भेदः । 
इन्दरधुज ° इट्द्रख तत्खन्तोषार्यीध्वजः । भादरशृज्ञ 

हादण्यः खराच्चे टच दिशखटद्याघः ततृप्रीतये राज्ञा 

क्रियमाणे ध्वजे तद्तर्पात्तितत्करणमप्रकारादि दितं 

टत् संहितायां यथा 

५ बह्माखमूचुरमरा भगवञ्छक्ताः सड नारुरान् खमरे। प्रति- - 

योधयितमवस्ां शर रय शरणं सछपयाताः । देवाहुवाच 

भगवान् क्तौरोदे केशः सवः केतुम् । यं द्ाख्तिनं 

ददा नाजौ स्थाखन्तिवो दंत्याः | लब्धवराः चौरोदं 

गत्वाते ठद्बुः राः सेन्द्राः । चोवल्ाङ्ध कौैस्तुभ- 

मणिकिरषयोद्धासितोरस््तम् । खयीपतिमदिन्त्यमखम सम- 

न्तत; य्ैदेष्हिनां च्छम् । परमात्मानमनादि' विष्ण् - 

भविन्नातपयेन्तम् । तेः संस्तुतः स देवस्तुतोष नारायणो 

ददौ चेषाम् । ध्वजमसरहरबधहखकमलवनठषारतोच्छां- 

स् । तं विष्ण तेजोभवम्वक्रो रथे स्थितं भाखखःत 

रब्रचित्रं । देदोप्यमानं शरदीव द्य्य' ध्वजं समासाद्य 

समोदं शक्रः । स{कङ्णोजालपरिष्छतेन खक्क्लवणर्टापि- 

टकान्ितेन । ससच्छितेनामररा ड् ध्वजेन निन्ये विनां 

समरे ऽरिसैन्यम् । उपरिचरस्यामरपो वशोंदौ चेदिपख 

बेशुमयोस् । यष्ट" तां स नरेन्द्रो विधिव्स्पुजयामास । 

प्रोतो सद्धेन मघवान् प्राव ये न्टपाः करिष्यन्ति 1 

वद्वखदेमवन्तस्त भूवि सिद्धाज्ञा भविष्यन्ति। खद्ताः 

प्रजाञ्च तेषां भवरोगकिविजिंताः भ्रभूताद्धा; । ध्वज एव 

चाभिधास्यति जगति लिमितैः फलं सदसत् । पृजा नख 

नरेदरेमडददिजयार्थिभियेया पुस् । शत्राच्चया प्रयुक्ता 

तामागमतः प्रवच्छामि |. तख तिबानं भवर दिवस 
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-न्॑तवमङ्गलम् र्ते, । प्रास्थानिको वेनभियाद वन्नः रत- 
धारञ्च । उद्यानदेवतालयपिद्टदनवलमोकमागे चितिजाताः। 

कुञोध्वं शुष्ककण्ट किवङ्गो वन्द्ाकयुक्ताञ्च । बड्विहगालय- 

कठोर पवनानलपीड्डिताश्चये तरवः । ये च खः स्त्ोसजन्ना 

नते शुभाः चक्रकेत्वये। श्रेष्ठो शनो ऽश्वकणेः प्रियक- । 

चवोदुम्बराञ्च पञ्चते । एतेषामन्यतमं प्रशस्तमथवाऽमरं 

टृच्चस् । गौरासितक्षितिभवं सम्यज्छ यथाविधि दिजः 

पूर्वम् । विजने सभेत्य रालो श्या नुयादिमं मन्त्रम् । 

“यानो क्ते भूतानि तेभ्यः खस नमो ऽस्तु वः} उप- 

र ग्ट्ोत्वमं क्रियत; वारुपर्थयः | पाथसां वरयते 

खस्तितेि ऽस्तु नगोत्तम! | ध्वजाधे' देवराजस्य पूजेयं 

प्रतिग्टद्यताम्'" । चछनयःस् प्रभातसमये उक्तखटक्प्राद्,खो 

ऽपिवा भूत्वा । परशोजजरशब्दो नेष्टः स्िग्धो घनश्च 

हितः । च्पजयदमविध्वस्त पतनमनाकुर्चित च पूवौ- 

दक् । अविलग्न' चान्यतरौ विपरीतमतस््यजेत्मतितम् । 

{छल्त्वासे चदरङ्् लमौ मूले जले चिभेद्यटिम् । उड्ल्य 

घुरदारं शकटेन नयेन््मदुष्यर्वा । अरभङ्ग बलभदो नेम्या 

नाभो बलस विन्नयः। अर्थत्तयो ऽ्तभद्गे तयाखमङ्ग 

च वधकिनः | भाद्रपदगुक्रपक्चखादटम्यां नागरंडेतो राजः । 

देवन्नस चिवक ञ्च किविप्प्रखसैः छवेषधरे; | अहताम्बर- 

रुवीतां यदिः पौरन्दरीं एरं पौरेः । सखग्गन्धधुपयुक्तां 

प्रवे येच्छहर्य रैः । रुचिरपताकातोरणवनमालालङ्ग,त 

परहृटजनम् | सम्पाजिंताचितपरथं हवेषगणिकाजना- ¦ 

कोरंस् | अभ्यचिताप्रणग्टद प्रमूतषु ण्यः वेद निधौषम् । 

नशनतंकगेयन्नै राकी चतुष्यधं नगरम् | तत्र एताकाः चेता 

विजयाय भवन्ति रोगदाः पोताः । जयदाश्च चिल्रद्पा 

रक्त; शन्तरप्रकोपाय । य प्रवेशन्ती निप?तयन्तो भयाय 

नागाद्याः । बालानां तलशब्द सङ्कामः सन््वधुदध बा । 

खन्तच्छ पुनस्तच्ता पिधिवद्य ट प्ररोपवेद्यन्त् । जःगर- | 

मेकादश्यां नरेश्वरः कारयेचधाखाः | सितवस्तोष्णोषधरः । 

षरोद्धितः चाक्रवैष्णवेमन्चं. । जु्धयाद्ग्नि सांवत्सरो 

निभिसानि खद्धोयात् । दटोद्रव्याकारः छरभिः ल्िग्धो 

घनो ऽनलो ऽचिद्नान् । शुभरुदतो जन्यो नेरा याललायां 

विस्तरोऽभिहितः । खाद्ावसानसमये स्लयरुच््वला चिः; 

क्िग्धः प्रदचिखशिखो तभग् पस्य | गङ्गाद्विाकर- 

सृताजलचारुहारां धालीं सशद्रररनां वशगां करोति । 

चामोकरायोकङ्गर ष्ट कण्डू येनोलोत्मलस च्िभेऽग्नौ न । 

विध्नान्तभन्तभ वनेऽवकाथं करोति रत्रशुते न्टपस्य | येषां 
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दन्द 

रथौ घायवभेषद्न्तिनां समखना ऽम्नियदि वापि इन्द; । 
तेषां मद् ग्ब भवटायिवद्िता भवन्ति याने लिनिरेर्णा 

दिषःः। ध्वजकृकहयेभभूष्टतामलुपे वशमेति मूष्टताम् । 
उदयास्तघराधराषरा हिभवद्िन्ध्यपयोधरा धरा । दिरद्- 

मदमहोखरोजलःजेह तमधना च ता शने सगम्बे ¦ प्रणत- 

न्टपशरामणिप्रभाभिभवति इर च्क रितेव. भृन्ट॑ पख । 

उक्त यदुत्तिष्ठति शक्रकेतौ शुभाशुमं सप्रमरोचिद्पैः । 
तच्जन््यन्न स शान्तियालाविवाहकालेष्वपि चिन्तनीयम् । 
सुडपूपपायसाद्य विप्रानभ्य्च्य दल्िणाभिखच | श्रवणेन हाद्- 
खाम् उपोधष्याऽन्यत्र वा खवणात् । 

कायः प्राह मनुः स्न पञ्चवा तजतः | नन्द्ापनन्द- 

सजनः पादेनाधन चेच्छायान् । षोडशभागाभ्यधिके 

जयविजये हे वसन्धरे चान्ये | अधिका शक्रजनिनो मभ्ये 

ऽ्ांगेन चंतासाम् । प्रोतः छतानि विबधर्यानि षरा 

भूषणानि सरकेतोः । तानि कभेण दद्यात् पिटकानि 

विसिल्रद्धपाणि । रक्तायकनिकाशं चठ्रख' विच्कन्म्णा 

प्रथमम् । रसना स्वयम्कवा शङ्करेण चानेकवणधरो ! 

च्छ्टाच्रि नोलरक्तं टतीयमिन्द्रण भूषणं दनम् । असितं 

यमश्चतुर्थं ' मद्रकं कान्तिमदयच्छत् | मञ्जिष्ठाभं वरुणः 

षडचि तत्पञ्चमं जलोमिनिभम् 1 सायुर केयूरं ष" वायु- 

जंलद्नोलम् । श्लन्द्ः ख' केयुर सप्रमभददद्ध्वजाय वड- 

चित्रम् । खष्टममनलच्चालासङ्का शं हव्यभग्द््म् । वेद्ध 

स्डशमिन्द नवम् खंवेयकं ददावन्यत् | रथचक्राभं दशम 

श्य स्व टा प्रभाचयय क्तम् । एकाद शह शं विश्चे देवाः संरोज- 

सद्धाशम् ¡ इादशमपि च निवशं सनयो नीलोत्पलाभासम् । 

जि्खिट्ष्वजो ध्वं निगेतरुपरि विशालं त्रयोदशं केतोः । 

शिरसि टल्स्पतिशुक्रौ लाक्षारससन्निभं ददतः ।' यद्य 

द्येन विनिर्भितममरेण विभूषणं व्वजसखाये' | तन्तत्तदं बयं ̀ 

विन्नातव्यं विपश्चिद्भिः । ध्वजपरिमाणतरद्रंशः परिधिः 

प्रंथमख भवति पिटक । परतः 

शाष्टांशद्धोनानि | कुर्यादडनि -चेते पूरणमिन्द्रध्वजस्य 

इ च्छन्नः सलुना चागमगोतान् भन््रानेतान् पठे चय॑त: । 

“हरायेवस्तशक्रसोमे नेश चानरपाशब्टद्धः ¡ मधि - 

सिडः सर्द्गिशरोभिः दक्राङ्गिरःस्कन्दमरद्गणेद | यथा 

तवमूजस्कर । जैकद्धपैः समवि तस्वाभरैरद्ःरः । तये 

तान्याभरणानि देव ! शुभानि सम्परौतमना ग्टहाण । जो 

ऽव्ययः शाश्चत णखकद्छगो विष् बराद्ः एरुषः पुराणः । 

त्वमन्तकः सैरः धातः सहसशीषौ एतमन्य् रोदः । 

>} 

शक्रकुमाय्य : 

प्रथमात्रघमादरां- 



इन्द्र 

कति सप्रजिह्न' त्रातारं त्वाम् इन्द्रमवितार चरेशम् । 
शक्र" उन्रहणं सुषेणम् अस्माकं वोरा उत्तरो भवन्तु ?। प्रपू- 

रणे चोच्छयये प्रवेये क्ञाने वेया माच्यविधौ विग } पठे- 

दिमाच्नृपतिः सोपवासो मन्त्रञ््रभान् एुर्डतख केतोः । 

कलध्वंजादशेफला्ध चन्द्र वि चिल मालाकद लो दर्डं : । स~ 

व्याविः पिदकेगवाचरलूइतं दिषु च लोकपालः | 

अच्छिच्ररच्न्वा दढ ाषमाकं विजयन्त गेलपादतोर स् । 

उल्यापये्लच्छ सहस चच्ुषः सारद, माभग्नङमारिकान्ि- + 

तस् । अविरतजनरावं शङ्गलाशोःप्रणासेः पटुपटह 
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ष्टदङ्गः शङ्धभेयादिभिच | छखतिवि।हतव्चोभि, पापड- 

द्धि भिपरोरशुभरड्ितशब्द केदखलयापयोत । फलदधि- 

शतलाजाक्ोदर एुव्मासहस्तेः प्रणिपतितशिरोभिसतु्ट वद्धि 

परः । टतमनिनिषभर्तः केदमो्ः प्रजानाम् अरि- | 

नगरनताय कारयेद् बधाय। नातिद्रतंनच विलर्ि- 

तसप्रकस्पयम अन्वस्तमालयपिटका दिविभूषखं च } उल्धानः 

मिदटमशुभं यदतो ऽन्यया खात् तच्छान्तिभिनेरषदेः 

अमयेत्पुरोधाः । कव्या दको धिककपोतककाककडः केद- 

स्वितमदशन्ति भयं पस्य । चाषेण चापि युवराज- 

भयं वदन्ति श्येनो विलोचनभयं निपतन् करोति | कन- 

भङ्गपतने ड पच्छ म्तस्छारात करोति निकोनम् । न्ति 

चाष्यय पुरोद्हितन न्का पाथिषख सह्िधोमयनिच्च } रान्नो- 

विनाशं पतिता उत्का करोत्यृहिः पिटक पातः 

सध्यासमूजेष् च केतभङ्गो निहन्ति मन्तिक्तितिणःल पौरान् । 

धनाडते श्च्िभयं तमसा च मोहो व्यालेड भग्नपतितेने 

भवन्त्यत्याः । ग्लायन्त्य द्कप्रभ्टति च क्रमशो दिजाद्या 

भङ्ग च वद्धकिबधः कथितः कुमाः । रच्छ, तङ्क | 
च्छोदने बालपोडा रान्नोमातः पीडनं माढकायाः ) 

वदयत येबोलकाचार षा वा तत्तत्तादगभावि पापं शुभं | 

वा| दिनचतषटयशुटि तमित' समभिपूज्य पो उनि | 

पद्मे } प्रकतिभिः सड लच्छा विसजंयेद् बलभिदः खबला- 

भििष्ड्वे । उपरिचरवश्चुप्रस्तितः ब्टपतिभिरभ्यनु सन्ततं 

तस् । विधिभिममलुमन्य एाथिवो न रिषं भयमान्या- 

दिति" ध्वजप्रभाखादि निन्त, कालि^घु° उक्तं यथा। 

““अज्जनोऽग्यद्चकयोच पियकोधवण च । चऋौडभ्वरश्च पञ्चते 
केतव समाः श्टताः । अन्ये च देवदारषयाः शाला- 

द्यास्तरवखवा । तच्च टचं त्देदालौ स्सदा सन्तरमिमं 

पठेत्" । ठदेत् च्छेदयेत् ¡ “यानि द्क्े त॒ भूतानि तेभ्यः 

स्वश्ि नमोस्तु वः] उपार ग्ोत्वेम (्रियतां बा- 
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सपग्ेयः । पथिवस्ल्† वरयते खस्ति तेऽस्तु नगो षय ¦ । 

ध्वजां देवराजस्य पूजेयं प्रतिश्टद्यदास्" | ततोऽपरे 

दितं छित्वा सूलमटाङ्गुलं घनः | जले च्िषे्दपस्य 

च्छत्वंवः चदुरङ्ग स् । ततो नोरा षरहारं केत नि 

म्व तल्नौव | शुक्ताटम्यां भाद्रपदे केतः वेदिं प्रभथ- 

येत् । ाजिशङ्स्तमानस्तु षमः केतुरुच्यते । दालि - 

रः ततोज्यायान् दाचतवारिशद्न्तमः } कुमाय. पञ्च 

कत्तव्याः शक्रख ्पसन्स\ । गालमग्यस्तु ताः सर्शस्व- 

पराः अक्रमाढका; । केतोः पादप्रमाखेन काय्योः शक्र 
कारिकाः । माठकाङ्खप्रमाणात्त, यन्त्र इस्तदयं तथा | 

णवं सत्वा कृमारोच्च साटका केत्मेव च | रकादग्यां 

सिते प्तं यष्टोनामधिवासनम् । अधिवाख ततोय्ी 
मेग्दारादिमन्त्रकेः । इष्दणश्यां मरूडलं ठत्वा वासवं 

विस्त, तात्मकम् । अच्य् तं पूजयितवादो चक्र पञ्चात् प्र 

पूजयेत् । शक्रख प्रतिमां कुयात् कानकीं दारवं तथा” 

कानक कनकमयोम् “खअन्यतेजसमूतां वा सर्वाभावे ठ खर्स- 
चोम् । तां सूण्डलश्च मध्येतु पूडचितवा विथेषतः । 

ततः शुभे छद्त' तु केवलया परेन, पः । “वज्ज इस्त ! च 

रारिषु ! बह्ने पुरन्दर ¦ । स्ेकाथ' सलोकानां षू- 

जेयं प्रतिग्टद्यतास् । रदा हि सषांमरसिडसङ्क < भिद् - 
लोबजधरामरेय ¦ । सखल्थितस्व' खवखाद्यपादे ग्हा 

यजां भगक्द्रमच्ते' । इति सन्त्रेण तन्त्रेण नानानेवेदयव- 

न्दनैः } ष्टेषु दथ दिक्पालान् यदा परिपृजयेत् । 

साध्यादोन् सकलान् रेवान् मा: सवांसवनुक्रमःत् । 

ततः शमे शद्तते ठ च्नाजिद्धकिंख'युतः । बेदपत्यानभू- 

भिन्तु .यस्वेद्यास्तु पचिम । बिन: षरोह्ितेः साब 
गच्छेदराजा चमङ््लेः । रञ्जुभिः पञ्चभिवेद्धं यन्तक्ि्ट 

समाटकम् | कभारोभिञ्च सयुक्त दिकपाखानाद प- 

केः ! यथावरेधेवादेचैये जतेर्वश्तने खैः : बतं तं 
किङ्किणोजालेऽ हद्वण्टाटग चामरः । चिलम च्ाम्बरे 

श्चापि चतुभिःपरितोरथेः | -उथापवे्हाकेतः राजा 

मात्मैः शनः शनेः | प्रतिमां लां नयेन्छूल केतोः शत्र 

विचिन्तयन् । यजेत्, एूबेवत्ततर अचौ मातलिभेर च | 

जयन्तः तनय त्च वज नेरावतः तथा । पहांाभ्यच्छ 

दिक्पालान् सवां गदेवताः । पृजितानाञ्च देवान 

 अश्वडधोमं समाचरेत् । होभान्तेठ बलि दद्यात् वासवाय 
कै © # 

महा मने | तिलं छतं चाच्चतञ्च पुष्पं दूवयं तयैव च । 

तस्व ज्यारेवान् सेः सखेभेनतरं नरोत्तमः । ततोहो- 
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सावसाने ठ जाद्धणानपरि भोजयेत् | णवं प्रपृजवेन्नित्य 

सप्रराल्न' दिने दिने। लातारभनिति मन्न्रोऽय वासवख 

परः प्रियः। एषं कत्वा दिशाभागे शक्राल्यापनम।दितः। 

अंषणच्चथुतायाञ्च दश्यां पार्थिवः खयम् । अन्तादे | 
भरण्यास्त निशि शक्रः विसजयेत् । खरेष सवेलोकेष 

यथा राजान पश्यति । “सङ्खं सराघ्ठरगः पुरन्दर) 

अतकतो ! । परहारं गटहोतवेमं मचनद्रध्वज गम्यताम्" , 

उत्पाते सप्नराव्राखि तथोपञ्लवदथेने। व्यतोत्य शनि- 

भौमौ च अन्यच्चेऽपि रिखजवेत् । यख्िन्कद्ित् दिने 

चेव खतकान्ते विसजयेत् । तथा रक्त चुषः केत न पते 

चछकुनि्येथा । शनेः शनेः पातयेत्तं यथोल्ापनमादितः। 

विद्धष्टः शक्रकेत' तं सालङ्कार तथा निशि । क्तिपेदनेन 

सन्त्ेण अगाधे सलिले नपः । “ति केतो ! महाभाग ' 

य वररुवतखरं जले । भवाय सवेलोकानामन्तराय- 

विना थक !>' । उ पयेतत ्ै रवेः सवलोकख वे एुरःः। एव 

यः करुते जां वासव्रख मह्ात्मनः। न तद्ध राज्य इभिक्त 

नेतयो नाग्यधमेशत्” । ““इन्द्रध्वजसषल्ान प्रसादान्न 

छतं यदि । तदा इाद्शने वषः कक्ंव्य' नान्तरा पुनः" 

तिन्त, भविष्य । पञ्चमा्टमदिनयोविसजने यत्पेचया 

व्यवस्था । इन्द्रकेतशक्रष्यजादयोऽखन । 

इन्द्रनक्तच्र न०। इन्द्रख (भिकः नन्तनम् । ?ज्येऽानच्षले तख 

तत॒खाभिकलात् तथात्वम् । अच्च षाशब्दे ४८.९.४४ नले - 

अरा उक्ताः । इन्द्र नामकं नच्रम् । २ फलानीनच्लं च । 

फला नोनच्लख इल्द्रनाजकलत्माह अतण्ना० २,१, 

२,११। यथा “फला नौष्वग्नो खादधोत | एता वा इन्द्र 

नक्ष यतृफसा चोऽप्यख प्रतिनाम्मोऽच्लनोहवे नेन्द्रो 

यदख युद्ध नामाच्लुन्यो दैनालेतास्वा एतत् परोच्चमाच- 

चते फलान्य दति कोऽद्य तखा युद्धः नाम सडहोत॒म् 

इन्द्रोजै यजभानस्त त्तस रपेतन्न तं अग्नो आधत्त '” 

इन्द्रनेत्ल न° &त० । शशक्रनेने रसह्षंख्यायाच्च। 

द्न्द्रनोल एः उन्द्रस्व नोलः श्यामः । (पान्न) इति 

ख्याते जरकतमतमणौ'' तङ्ग कणख्क्त' रल्रपरोच्ायाम् 

“क्ीरभध्ये लिपेन्नीलं कोरञ्ेन्नोललां व्रजेत् । इन्द्रनील 

दति ख्यातः सव्व रत्नो त्तमो त्तमः” । ख नोलवखत्व' च 

रघौ गङ्गायशनासंगमे यमुनासाटश्याय वस्ितम् यथा 

“अचित् प्रभालेपिभिरिन्द्रनवेभक्गामयो यद्टिरिवाडविद्धा 

अन्वज माला सितपङ्कजानाभिन्दोवरंरुतख चितान्तरेव ” 

“्राणेन्द्रनो् कितोन्मय् खम् रषु: । “एकं सक्तायुण- 

[{<४९. } इन्द्र 

भिव भुवः स्यूलभध्येनद्रनोलम् ̀  “रे थलेरिन्द्र नो दे: "मेवद १। 
अख हिहलदहोपसम्भवत्वे मह्ानालसन्ञा यथा हि नडहा- 

महानोलशिलारूवः चरः” माषव्याख्यायां मल्लिनाथेन 

“खि हहाखाकरोङ्ग.वा महहानीलास्तु ते टर." नति अग- 
सयवा प्रमाणतयोषन्यस्तम् | “"वापीष्वन्तर्भह्ानीलद् - 

लाच" भाव; वाख्याने तेन तयेवोक्तस् । 

इन्द्रपल्लो स्तो दैत ०। $पुलोमजायां चच्याम् । “उता हमा क- 
वोरिखन्द्रपल्लो मरूत् सखा विश्व खादटिन्द्र उत्तरः'” कज 

१०८३,६। इन्द्रख पतिः पालयित “ सपूव्वाञ्चति” पार 

ङोप् लुक् च। २इन्द्रपालयिनोषु इडादिष विष्ट देवोष, 

च “होता यच्चत्तिख्ोदेषोने भेषजं त्रयस्तिधातवोऽपस 

इ-डासरखती भारतो मोः । इन्द्रण््ो हविष्मतीः? 'यज० 
२८,८। “इन्दरपल्लोः इन्द्रख पराचयित्रयः, बेददो° यचो 

ठ शुक्रख्द्छ प्र्धिदेवता “शो प्र्यधिदेववभिति शुक- 

ध्यानम् । विवाहादौ पूजनौोयषोड़शमाटङान्तगता च | 

इन्दरपर स्तो इन्द्र इव लोलं प मखाः जातितवात् डो । 
चआोषधिभेदे “कालादुसाय्ययुरुकोचञञ्ञारास्नाथोत 

भिनेनद्रपर्रः? चञ्च । 
इन्द्रपव्वंत पु° इन्द्रनामकः पव्वतः 1 १मडन्द्रपव्व ते इन्द्रवस्षः 

पव्व'तः । नोल गिरिभेदे“वेरेहस्थस्तु कौन्तेय इन्दर 
व्व तवासिनः । किरातानासधिपतोनजयत् सप्र 
पाख्डवः"' भाग्स० रे द० | 

इन्द्रपुच्रा स्त्रो इन्द्रः त्रो यचा: । अदि्ाम् । तखा इन्द्र- 
जननौोत्वात् तथात्वम् । 

इन्दरपुष्पो स्तो इन्द्र श्व नोलं पुष्ममख्याः जातित्वात् ङोप् । . 

(भिषलाङ्गला) जाङ्गलोटच्े ।“अरकाल ककर ञ्लहयनागद्न्तो - 

मयुरकभागौं राजेनद्र एष्मोकषदर् तेत्यादि"'सद्धतः । वा कपि 

अतद्न्त्वे इन्दर एष्िकाष्यन 

इन्द्रपुरोहित उ° ७त° । छराचाये* रडष्यतौ 

दृन्दरप्रमति इ° ऋग्वे दाध्ययनाथं व्यासेन शिष्यत्वेन ग्टहोतख 

पलस्य ऋष; शिष्यभेरे । “प्रथमं व्यासशिष्यस्तु पैल कग्- 

केदपादपम् । इन्द्र प्रमतये प्रादात् विभज्य पञ्च संद्हिताःः' 

ऋग्निपु०। '“एङेकां संहितां बद्धान् रकक्जे ददौ मिभिः। 

पेलाय खुह्ितामाद्यां वह्ध.चाख्वास्वाच ह" । दयुषक्रम्य 

“ “पैलः खरु हितामूचे इन्द्रप्रमतये खनिः" भाग ०१९ खक ०६ अ ° , 
दन्द्रप्रख्य न° इन्द्र इल्द्रस्थानमेरोः प्रस्यष्व ( दिज्ञोति) 

ख्याते घरे । “इन्दर प्रस्यगभस्तावत् कारि मा सन्तु चेद्यः ̀  

मघः | "इन्द्रस्य छकप्रस्यं माकन्द वारणावतम् । इति 
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मे चतरोखामालकञ्चिटेकञ्च पञ्चमम्" वेणो ० खाण्डवे - 

प्रस्य युधिष्ठिरेण यदभिनवषुः निचितं तदिन्द्रप्रस्तया 

वि्यातसमु । तदेतत् भारते अ०२०द६अ० वशि तम् । 

“प्रतिष्टद्य त् तद्वाक्य" टप सव्य प्रणस्य च | प्रतस्िरे ततो 

चोरं वनं तन््लुजर्षभाः । अद्ध राज्यस्य सम्भाष्य खा र्ड- 

वप्रस्यमाविथन् । ततस्ते पाण्डवास्तत्र गत्वा लब्णएुरो- 

मभाः । मण्डया दक्रिरे तदं धुरं सग वद्च्य्, ताः । ततः 

ख्ये शिवे देशे शान्तिं ठंत्वा मरःरथाः | नगरं माप- 

मदुदधःयनपुरोगमाः । सागरपतिद्पाभिः परिखाभिर- 

खड. तम् । प्राकारेण च सम्पन्न दि्विमाडत्य तिष्ठता । 

पारण्ड राश्चप्रकायेन सोभरश्िनिभेन च | शुशुभे तत्प्र- 

खटः नार्मैभौगवतो यथा| दिपक्तगरूडुप्रख्यारेः 

सौपैशच शोभितम् । युप्रमभ्वचयगप्रख्यं गौ परेम न्दरोपमे: । 
विविधैरपि निष्ठिते शस्तापेतैः चसटतेः । शक्िभिश्चाटतं 

तद्धि दिजिह्नौरिव पञ्चे; । तच्येदाभ्या सिकेयुक्त' शुशुभे 

वेषरच्ितम् । सीच्छा्् थणतन्नोभियेन्तजासे ओभि- 

तसू । विरोचमानं विविधैः पारूडरेभवनेत्तमः । तच्ति- 
पिष्टपसङ्काथमिन्दरप्रस्य' व्यरोचत । भेवदन्द्भिवाकाये 

विद्ध वियुद्यभाग्टहम् । तल रम्ये भिवे देर कोर 
निवेशनम् । शुः.मे घनस्य घनाध्यकतलयो पमस्”, ^“ 

सश्भाष्य राज्चन्दिन्द्रपरस्य तपे धन !*'तत्न२०७बअ० । 

इन्द्रप्रहरण न° &त° । वच्वास्तरे तञ्च दधीचोशनेरस्थि- 
निभ्किंतं तत्कथा खनि शब्द ४६४, उक्ता; 

इन्द्रभति इ देसचन्द्रोक्त गौतमगोन्र जे लिनभेदे । 

इन्द्रभेषजं नणदन्द्रे प्रकाशितं भेषजस्।् टप्रां शब्दरत्रा ०। 

इन्द्रमख पुण +न्द्रख ततुपूजार्थौमखः | वधदौ शक्रताषाे 

यक्तभेदे। स च मखःनन्दादिभिः प्रवर्सितः लष्णोन 

निदत्त तञ्च तत्र दकरण नन्देम देतुरक्तः भा० १. 

सल ०२३० ““पजेन्यो भगवानिन्द्रो मेषाश्तखा वमू यः 
लिऽभिवधेन्ति भूतानां मौनं जोवन' पयः | त" तात ! 
वयमन्ये च वाचां पतिमीश्वरम् । द्वयं खद् तसा- 

सिद यजन्तं क तभिर्मराः तच्छेषे पजोवन्ति लिवगे५भल 

हेतवे | एसां पुरुषकाराणां पच्जःन्ः फलभावनः' 

ति नन्देनोक्त लब्णोन तन््खनिवारणेन गोव्नभखस 
मरवत्तेन' कतम् तदपि -तरवोक्तं यथा “सत्व' रजस्तमद्ति 

स्थित्य् पच्चन्तहेतवः । रजसोतृपव्यते विश्वमन्योन्य' 

विषिधिं जगत् \ रजसा नोदिताभेषा वषन्त्म्बनि सर्व्वतः 

प्रलाकतरेव शिद्धान्ि किं भ्नद्रः करिव्वति ने नः 

{६९५०3 इन्द्र 

उरोजनपदा न सामा न ण्ट्ा वयम् }] वनौकसस्तात ! 

नित्यं तनथेलनिधासिनः । तखा वां जाद्धखानामद्रे ्ार- 
भ्यतां मखः । यड्न्द्रमखसम्भ्ररासतेरयं साध्यतां मखः" । 
भाग० ६०्ख्क० २४अ० | अधिकं गोवद्धंनधरशन्द् 

षते । “मया ते ऽकारि भववन् , मखभङ्गोऽलुग्डद्धता । 

मद्नुख्टतयोनित्यं मन्तखेन्द्रच्िया ग्य्शरिति` २७अ० । 

इन्द् मह पु" इन्द्र सन्तोषाथामड्; । इन्द्रसन्तोषार्थे वर्षादौ 

कञ्चव्य उत्सवभेदे | इन्द्र महोयत्र । वधाशरत्कालयोः। 

इ्द्रोत्यव शक्रोतसवादयोऽख॒भयल । 

इन्दरभहकामुकं ए इन्द्रमह वर्षादिकाले काकः काम 

विता । क्के रो वषादावेव तेषां व्यवायधर्मोलोकप्रसिद्धः। 

इन्द्रमोग इ° इन्द्रलोकप्राप्रमथामागेः। वद्रोपाचनरस्न 

कष्टस्य तीधेभेदे । “वदरोपाचनं गच्छेदसिष्खाखरमं गतः 

इ्युपक्रम्य “इन्द्रमाग' समासाद्य तौसेवो नराधिपः 1 1 

अष्ोरात्नो प्रवासेन शक्रलोके महीयते" भा० बर 

स्च | तञ्च जलमयं तोयम् ““देविकामिन्द्रभागे श्च 

स्गेविन्द्, विगाद्य च । सप्रगङ्ो लिगङ्गो च इन्द्रमा च 
तपेयन्'' भाग्व०२५ऋ० तल अवगाहनतर्पणोक्तेः । 

इन्द्रयव न° पु° इन्द्रस्य कटजदत्तस्य यवा कतिवीजत्वात् यव 

द्व वोजम् । कुटजटच्चख यवाकारे तिक्करसे वीजे खनाम 

ख्याते | “रन्द्रोयवर्िदाषन्नः सगाद्ो कटीतलः 

च्वरातिसाररक्राशःकभिवोसपकृष्ठत् । दोनो गुद- 

कोलाखवाताखन्च श्रशुल जित् 

९ नरलाजो ल इन्द्रस कुटजस्य लाजाइ्व लाजायखाजा तत्वात् 

डेप्। आषधिभेदे ततः कुवा ° खय । शन्द्रलाच्यशलङ्खवे {लि ° 

इन्द्रलुष न° इन्द्र इनद्रवर्ौनोलः केथो लृप्रोयख्ात् । केथ- 

नाथके (टाक) ख्याते रागभेदे | तन्निदानादि ^“राभ- 

करपालुग रक्त पित्तेन सह मूच्छितम् । प्रच्याथयति रामाखि 

ततः ज्ञेश्ना सशे खतः । रुणद्धि रोामकूपांस्तु ततेऽन्यषा 

ससस्भवः ! तदिन्द्रलुप्र खालन्य' सच्छे ति च विभाव्यते" 
निदा० क्तम् । निदानटीकाकता ठ ,इन्दरलुप्र गस्खि 

भवति | खालत्यः थिरोरुषष्वे व ॒र्च्धा सवेदनेति तेषां 

भेद उक्तः । वा कप | ‡न्द्रलप्तक' तल्नषाथं 

इन्द्रलोक ए* नुस लोकः भोगमूभिः | अमरावतो- 
गमरी युक्त स्ठगेस्थामभेदे तत्ख्यानममरावतोशन्द् १२० 

षष्ठ उक्त ततृखखद्छ्पप्रा्धिकारादिकसक्ग कायो ०) "न 

बर रभते विप्र ! सुडखाच्चः, एरो ।त्वयस् । तपोबलेन 

मता विदिता विश्कमंणा | [दवापि कौष्दी यद्ां 

भ1{+प१्° | 



वक क कक क = ४ "~ 

द्न्द्र { €५१ 1 इन्द्र 

शोधस णोत्रियम् शयेत् । यदा कलानिधिः कापि देः 

ह्यलभावहेत् ॥ तदा खच्रोयसों ज्योत रोधेष्वेषु- 

निग हेत् । यदच्छभित्तौ वच्छ खमन्ययोषिदिशद्धिता । 

खग्धा नाश विशे्चिनलपि खां विलालिकाम् । इर्येष्, 

नोलमणिभिनि र्सितेष्वल्न निभयम् | सनोकिनानमाधाय 
तमोऽःस्पि तिति । चन्द्रकान्तशिलाजालख् तमात्रा- 

सलं जलम् | तत्र दादाय कलये नेच्छन्त्यन्यच्जलं जनाः । 

कुविन्दा न च सन्त्यत्र न चाने पश्यतोहरः । चेलान्यलङ्- 

लान्यत्र यतः कल्पदरमापेयात् | गणका नात्र विदयनने 

चिन्ताविद्याविशारदाः। वदस्व्छिनित्ति सर्वेषां चिन्तां चिन्ता- 

सिदर् तम् | स्पक्षारा न सन्त्यज रसपाकषिचच्ण्णः । 

इग्धे स्षैरसानेका कासधघेतुरतोऽनिशम् | कोतिरद्धौः चवा- 

वख स्तो वाजिराजिषु | रत्र: रवाः सोऽत्र ह. 
यानां पौरूषाधिक्ञः | रेरावतो दन्तिवरश्चददन्ताऽत् 

राजते दितीय इव कंलासोजङ्गमः स्फटिको च्न्वलः । 

तरूरत्न पारिजातः स्तरीरल्न" चोर्वशो त्वि ! नन्दनं षन- 

रत्र च रत्र मन्दानो ह्यपाम्। त्रयस्तिंयत् चराणां 

कोटिः खुतिसमौरिता । प्रतीक्तते सावर सेवायै प्रलय 

ष्विह । स्गेपिन्द्रपद्ाटन्यन्न विथिष्येत किञ्चन । यद्यच्च 

ोक्यामे शयः न च ठल्यमनेन हि | अश्वमेधसद्टसतख 

खभ्य" विनिमयेन यत् । किन्तेन ठल्यमन्यत् खात् पविन्र- 

मथवा महत् । अद्धि खतो एंयमणो पुणयवत्यनि लावती । 

गन्धवत्वलकेशो च नैतक्ञलया सड्ङ्धिभिः । अयमेवं स~ 

खला ्तस्वयनेव 1द्वस्छति; । शतमन्य॒रयं देवोनानान्वे - 

कनि नामतः | सद्रापि लोकपालाये तनं सश्पासते। 

नारदाय निवररयमाभो्भिरिज्यते | रततृस्यौ.येभ्य 

सर्ेभां लोकान. खय वय भिष्यते । पराजयाकषन्द्रख ल. 

खोक्यं खात् पराजितम् । दच॒जा मलजा देवाखपखन्त्य, 

संयमा ¦! गन यच्लरशांरि मन्द्र पदशिद्यवः । 

खगराद्यामद्टोपालावाजिमेधविधायकाः । कतवन्वो भह्ा- 

यल यक्ष्य जिष्लवः | निष्प्र हं दतं यः 
कथित् करूतेऽवनौ । जितेन्दरियोऽमरवत्यां स प्राप्नोति 

इलोभजाम् । असमा्नक्रतशता वसन्यत्र सहोभुज; । 

च्योति्टोभादिभियां नये यजन््पि ते दिजाः ¦ तुलाशर- 

षदानादि महादानानि षोडश । ये यच्छन्यमलात्मा- 

नस्ते लभन्ते ऽमरावतोम् । अक्ीववादिनोधोराः संखामेष्व- 

पलाविनः । वितरान्ता बोरशयने तेऽन्न तन्ति भभुजः 

श्ये शात् समाख्याता सहन्द्रमगरीस्वितिः । यायज- 

2 २९. 

कावसन्यल यन्नविद्याविशारदाः १० ख | “अतिचि- 

च्िन्द्रलोकेशः' इति भनुना आअशियिपरिचर्याभिरपि 

वतुप्रा्धिरुक्ता | र्वं राजद्धययत्तदाःपि ततप्राश्निः 

भा०्सर उक्ता | शक्रलोकाद्योऽप्यतर 

इन्द्रवशास्ती `खादिन्द्रबंधा ततजेरसंयुतेः" इत्त०रण 

उक्नो ादथाच्चरपादके वं उत्तभेरे । 

इन्द्रवच्वा स्रौ “खा दिन्द्रवच्वा यदि तौ जगौ गः'"इत्त रण 
उक्त टकाद्शाच्लरपादके वख ठस्षभेदे । 

इन्द्रवज्लो स्तौ इन्द्र त्रया वज्ञो यःकन्त०।१पारिजातत््7ायःन 

“सोषवज्ञो भिन्द्रवज्ञो शभों विख कण्टकान्” शुर । 

(राश्वानससा) २इन्द्रवार । लतायाङ ;-न्दरवज्ञरौत्यः ब 1 

इन्द्रवस्ति ए इन्द्रखात्मनो वस्तिरिव । : मध्यभागे ।^उन्द्र- 

वस्िपरिणाह ;पोटक्रूपिरान्तरायाम घोडशङ्गुलः'? 

शक्छमन्यीखि (प्रतर हर [-कूचेशिरो र् न्द्रवस्ि- 
जात्वर्ीलोहिताच्चाणि विटपञ्चति'” विभव “वाण्णि 

प्रति जङ्घुामध्य इन्द्रवस्तिर्नाम तत्र॒ शो रिः च्चये मरणम् ` 

षति च चञ्च° । अतोऽख जोववरुति तृल्यत्यात्तथात्वस् ¦ 

इन्द्रवारुणो स्त्रो इन्द्रखयात्मनोव। रुणीव प्रिया (राखादसदः) 

तिक्तरसायां च तमूलायां पौवषुष्पायां लतायःप् | खलाय 

कन् ! इन्द्रवारुखिकापि अतैवाये' | 

इन्द्रवोज न° इन्द्र कुटजख बीजस् ¡ इन्द्रे । ““चब्ये- 

नद्रवोज" लिफलारपि मासरसाब्लू निः ” द्शु° । 

श्न्द्रवन्त ४०६तण०देवदारुटच्चे जटाधरः । त्य इन्द्र पजचेत- 
त्वात्तथात्वम् । तख्नदरध्वज साधनत्व दर ध्व < श. उकम् । 

इन्द्रहद्ा स्ली “अवातः शद्ररोगान् व्याख्यास्याम इट् - 

पक्रम्य । “ बल्मोकमिन्द्रङ्गं त्यादि विभज्य । “ दाषएष्- 

करवन्छध्ये पिडकाभिः शमादिताम्। "न्द्रब्धन्त॒ तां 

शिदयादातरि्तोवियितां भिषक्" चद्धतोक्तचक्षणे शुद्र) 

गमेरे । ““¶ि्टतानिन्द्रब््धाञ्च गभं जालगन्भनम् । 

दूरिविज्ञां गन्धनाग्नीं क्ता विद्छोटकांश्तथा ¦ यपत्तजख 

विसर्पद्छ क्रियया साधयेत् भिषक” इति सुर 

दरन्द्रत्रत न° इन्द्रस्येव. वषेे व्रतम् । “वाधिकांश्चतरो मासान् 

ययेन्द्रोऽष्यभिव्षेति । तथाभिवर्षेत् खः राद कामंरिन्द्र 
मरतं चरन?"दइ्ति रूगनयु प्रजापालने रान्नोद्रतभदे। 

इन्द्रशचु घु* इन्द्रः चन्, शातयिता यख । ठलाद्वरे । दत्ता 

सरस्य तथात्वश्क्तम् यथा “ख तष्टा चुक्रोध । विन्द्र ऽलुप- 

दूतः सोसमभच्चद्ति स सखवभेव यद्धवेशसं चक्रे रयोदरोख- 

कलसे शुक्रः परिशिष्ट खा थत प्र्रत्तता चकारेनद्र णल् - 
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वैखेति सोऽग्निमेऽ प्राष्य सम्बभू षा नरष स स्वभूवतयुेके 
प्राः अण्नौषोमावेवाभि सम्बभूव सर्वाविद्याः श्वे यथः 

सेमन्नाद्य" सभा चीम् । स यदर्मानः भृमभवत् । तखा - 

ह,लोऽथ यद्पात् समभः नादह्खि दनुश्च दनायुञ्च | 

स!तेव च पितेव च परिजग्टहतस्पस्नाहानव इत्या्धः अधे 

यद्व्रगोदिनद्र थ. बधं ख ति तच्पादुद्ेनभिन्दर ण्व ज- 

धान. ` यद्ध शद् वच्यटिन्द्रख लु धैर ति शश्वदुष्स 

एवेन्द्र+हरिष्यत्?' शव ० जा ०१,३,२,८.६.१०, “इन्द्र श्तरु- 

रि पू्ैषदोदात्ततयेन्द्रः यत् येखेति अद्धव्री हिसमास 

त्वा पन्न" प्रयुक्तः नतसख्मिन्द्रो जघ, । यद्यसौ अन्त्यो- 

दान्तया तत्षरूःभमासेन, . इन्द्रख शत् रिति व्यख्नि- 

देन वः ज.यात्तद् निञ्वितमेवख इन्द्र हन्यात् ''इति मा० 

भाग्तधा च षष्टो्त्पुरुषेऽन्तोद्, खरः तथात्वे इन्द्रख 

शू रिक भवेत् बडनो ह ठ पूष पदस्लरतेति तथा तेन 
प्रयोगात् तभेव इन्द्रोजवान “ख तएव वेदे खरष्टोनतयोञ्खा- 

रे य तमानख्यानिष्ट' फलं भ {1 यक्त शिक्षयायाम् । 

-"मन््रःहोनः खरतो वतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तम्ै- 

माह; स वाग्वञ्चो यजमान नङ यचयेन्द्रणल् ; 

स्वरतोऽपराधात्  । उक्तश्व्यदुसारिशो कथा भाव * यथा 

त्व्.: एल ॒विश्वदप + णादिकरूपव्ेर “त्याखन् 
विश्वद्धपस्य थिरांसि ब्रोणि भारत । सोमपोधं छरा 

पोधमच्नाद्निति शुम । स्वे बह्टिषि देवेभ्यो भागं 

प्र्यच्चखद्धकेः । अवदद्यख पितरो देवाः सप्रशरयब्धप | 

सखि ददो भागं परोक्ल“ख्रान् प्रति । यजमानो 
उददद्भाम माटक्तेहवरातुगः । तदवहेलनं तख धर्मा- 

नोक सुरेश्वरः । अलच्य तरसा भोतस्तच्छीर्षाण्यच्छिन 

द्रषा। सोमपोयं तु वस्खभिर आरत् कपिद्धलः। क- 

विद्धः सरापोथमन्नाद यत् स तिन्तिरिः । बद्भहत्या- 
मञ्जलिना जपा यदपोच्ररः । खव्यरान्ते तदघं भूतानां 

स॒ उशुद्धये । भूम्यभ्न दर् मयो षिद्भ्य चद्खां व्यभजद्धरिः । 

भूमस्तुरोयं जाह खातपूरपरेख यै । ईरिणं अक्ाहत्या- 
या पं भूमौ प्ररश्यते । वयय व्टदविरोषेण धरे जग्टड्ध- 

द्र.माः । तेषां निर्यासद््पेण ब्रद्धहत्या प्रदश्यते । गच्चत् 
क {सवर गांस्तुरोय जग्धः स्तियः । रजो द््पेण ताख - 

देःमाशिनासि प्रदृश्यते | द्रवनूयोवरेखापस्तर,यं जम्य्ध- 

सयनम 1 तान वद्दफेनाभ्यां दष्टः तद्वरति चिन् । 
इत लरस्ततस्वदा जद्ाजनद्राय शले ग । इन्दर भल विं वद्ेख 
मा चिर ज्ि विदिपम् । अधान्धाहा्यपचनाद्लितौ 

#१ 

चोरद्थनः | छतान्त इव लोकानां युगान्तसमयो यथ , 

विष्वग्विवद मानं तभिषमाल्न दिने दिने दग्धरेल- 

प्रतीकाशं चन्याभ्वानोकवद्धं रम् ; तप्रतालथिखाश्ससुः 

मध्याङ्काके^यलोचनम् । देदीप्यमाने लिशति ल च्यारो- 
श्य रोस) । "लन्तडल्वदन्तञ्च चालयन्तः पद् भद्टौम् । 

दृरोगम्भौरः बौ पिबता च नभस्तलम् ¦ लिहता जिह्धय- 

च्ख्ि यथवा भृवननयस् । महता रोद्रदं देख जुम्भमाखं 
चरुः । टिवसताद्दर वर्लाका वच्छ ख* दिथो दश । 

येनाडता इरे लो काश्चपस्षा त्वादमूत्तिना \ ख वै दत्र 
इति प्रोक्तः पापः परमदारुणः भार्दैख्काण्ट्ख०| ततः 

शद्नद्रशत्र ; -विोभ्ट्ं तया महेन्द्रवाः गदयोखवि- ` 

क्रम इति'"तवोये खमभिधःय' भित्त्वा वजे ण तत्क चिं निष् 

कम्य बलभिदर्षा । उद्धकन्त धिरः शलो ग्मि रि टङ्गभिवो- 

त्नतम्"भाग०ैस्क०१०ब्ध दन्द तख इनन वर्धितम् । 

इन्दरशलभ एण इन्द्रजातः वर्षाकालजातः शलभः । इन्द्रगोप । 

इन्द्रसारथि इ० ईत ० । इन्द्र सारथौ मातलौ । 

इन्द्रसावशि इ° चठ ये भनो । “सलवा इन्द्रावण बत्- 
द गम्यात । ररूगम्बरत्रभ्ाद्या ्द्रसावप्िवीैजाः। 

पविलरा्ाचलुषा देवाः शुङिरिन्द्रो भविष्यति । चछग्नि 

बाः शचि: शुक्रा मान्धाताद्याश्तपखिनः } र्त्रायखख्य 

तनयो हद्द्ाचखलद् हरिः! रिनतायां महाराज | क्रिया- 

तन्न् वितायिता” भा ०८ख्छ * १ ३अ०] इरिवंओे ठ “भूत्या- 

द्धोत्पर्{दतो देव्यां भौव्थोनाम ख्चेःखतः?' इति भौव्योत्प्षि , 

शक्ता“ वतं बेऽथ प्यामि भौत्यसयेवा न्तरे मनोः। अग्नः 

कण्यपदधव पौलस्योभार्म सला | भागंवद्यीखग्निबड्ध 

शुविराङ्किरसस्तथा । युक्त्ेव तथाल्लेयः शुक्रोवा; श एव 

च । अजितः पौलडस्चंव मान्यः: सप्रषयञ्च ते इति"'चोद्धा 

"द्ट्वतानां गण्णः परोक्ता, पञ्च ब भरतपरभ | तरङ्गभोरु 

व्रश्च तरखःानुयणव च | अभिमानो प्रवीणश्च शतः 

संक्रन्दनस्तथा । तेजस्त सरणद्धे व भोत्वदधेते भनोः छता '। 

भौत्यस्दौ वाधिकारे त पू कल्यस्तु पूयं ते'" । खणग्निषु °च 

“सलुखत्ट् णो भौत्यः शुचिरिन्द्रो भविष्यति । कततुषग्याः 

सरगणाः अग्निनाह्भःद्यो दिजाः । चठदशस्य भौन्यख 

ए॒त्रा उरूष्खा मनोः" ष्यक तेन नामभेद्विरोधः 

कल्पमेद्ात् समाधेयः । 
दूरेसु घु ६'त०। १जयन्ते, २ मध्यमपाण्डवे पार्य, शेखर्जन 

दृते, 8वा्लिनामके वानरे च । इन्द्रता दथोऽष्यत्र 

दन्द्रसुरस ए ० इन्द्रः कुटजच्च इव चरः पश्यरखः। (निषिन्द्)) 



नदर् 

रिन्धिगरे। अमरो न्दरसुरिसेति पाठान्तरे ट" | ततैव 

इन्दसुरेा स्त्रो इन्दर्या्मनः छुरेव प्रिया । (राखालससा) इन्द्र 

वारुण्लाम् राजनि ०८वात्तौकुशिम्बोन्द्रहरापटोलेयादि'" 

०! “गुड चनदरषठरा ठंष्णा कुसपेपनागरः । तेलभेभिः 

आने. पक चरास्ञादिरसास्, तम् "छख ०। 
इन्द्रस् क्त न° इनदररेवताकं रक्तम् । न्वे दान्तगेते खक्त- 

भेदे तञ्च इन्द्र धिञ्ा अवोटधन् ?इत्यादि एकादशश्चंम् । 

ऋ०१म० ११द्धक्तम् तद्ध तच्चत्कम ख इन्दरस्तुत्यथे प~ 

उनीयं तथा हारपालेन ठलादानादौ भण्डपख पू्॑दिशि 

 भाखञ्च “ज्रोद्क्तं पावमानञ्च सोमर्कतं सुमङ्गलम्! शान्त्य 

4 ` भ्यावञचन्द्रषक्तं रकोदु देति बह्ुचौ । पू हारं सभा- 
चित्य पठेतामिति निखवः'' विधानपारिण्यु०; तच्च द्क्त' 

ठचादानादिषडतौ ९९-छे ऽखाभिः प्रदथितम् । 

इन्द्रसेन इन्द्र सेना इव सेना यख।१ न्पभेदे स चपरि 
। चिवः ए त्भेदः““परिकितो ऽभवत् पुताः सदे घमा येकोविदा, 

। कच्चतेनोखसेनौ च चित्तेन वोव्येवान् | इन्द्रसेनः 

सपे भोससेनचच नामतः" भाग्ा०६४अ० अयञ्च 

प्रविद्वात् परिक्तितः प्राचोनः कुरुवण्दण्व इन्द्राभणशब्द् 

विद्वि" । बुधििरख २ ग्ड्यभेदे ।“इन्द्रसेनादयदेवभ्टव्याः 

परि चतह थ। रधेरवुयगुः शोः: स्तिय आदाय सर्वशः" 

भा०व०१अ ०"८इन्दरेनेा विथोकञ्च परुचाच्लनसारथिः । 

अच्रादयाहस्ये युक्ताः सन्तु मतप्रियकारिणः”'भा०स ० श२अ० 

चन्द्रसेना स्त्री ६० | इन्द्रस्य सेनायाम् ¡ रवन्नख्धमातरि 

मौदल्यख व्ये त्रपत्याम् । “मौद्रल्यख चतो ज्येष्ठो 

ज्मः इमङ्ाययाः | इन्द्रसेना यतोगभें वध्राख्य' प्रतय 

पयत" ङरि०३२अ° “नारायखोवेन्द्रसेना श्भूव वश्या 
निः सद्रलस्याजमोंद'' भाग्व०११३अ० । 

इन्द्रभेनानौ ए इद्रसेन नयति नौ -किए त° । शक्रश 
सेनापतौ कार्तिकेये तत्कथा । कायेन पराजितेनेन्द्रेण 

कार्सिकाय दृनद्रत्वपद्ं दातभोडमानेन सह त्य उक्तिप्रयक्नि 

वशेनेन तेन ततसेनः प्ममङ्गोङतभमेतत् भाग्व०्रटयर 

वसि त यथा “अ्रखवाच भवखेन्द्रो सद्ावादो ! सव्वेवां 

| नः सण्ठान: । अभिभिच्यस्व चैवाद्य प्राप्ररूपोऽसि सत्तम, 

| अधि त्वमे ल लोक्यमव्यपोषिजपरे रतः। यन्ते किङ्करः 

अक्रोन मभेन्द्राचमोष्ितम् । बलं वबाद्भ.तं बोर | त्व देदा- 

नाभरोन् जदि} आवन्नाखन्ति भां लोका बोखेश्य तव 

विद्िताः। इन्द्रत्वं त॒ स्थितं वोरे ! बलद्धौनं पराजितम् । 

अवयो भिधोमेदं प्रथयिथनच्छतन्दरिताः! भदिते च त्वयि 

॥ 

। 

। 

च 

† 4 

, 

॥ 
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विभो ! लोकों धचपेष्यति। दिधामूेषु लोकेषु निचितेषा 
बयोस्तदा । विहः मंप्रवत्तत भूतभेद् हाव । , 
तत्र तव मां रथे तात ! यथाच्रड विजेष्यसि । तद्ञादिन्द्रः 

भवानेव भविता मा विचार्य | स्कन्द् उवाच । त्वभेद 

राजा भद्रन्ते ब्रलोक्यख् ममैव च। करोमि किद्चति 
शक्र। शासनं तद्बबोह्ि भे । इन्द्र उवाच । अहमिन्द्रो 
भविष्यामि तव वाक्यान््महाबल ¦ । यदि सत्यमिद वाक्य 

निञवयाङ्भाषितं त्वया । यदि वा शासनं न्द् ! क्ुमि- 

च्छि मे टश | अभिषिच्यख देवानां सेनापत्ये महाबल ! 

ख्वान्द् उवाच ! दानवानां विनाशाय पेनापत्ये ऽभिषिद्धु 

माम्? | शक्रसेनापतिशक्रसेनाधि- 

पादयोऽष्यत्र । “शक्रसषेनापतिः स्कन्द्: पु° 

इन्द्रसतत् इ° इन्द्रःस्तयते ऽत । इन्दरस्तुत्यधिकरणे उञय्य 

यश्च दितोयाहे “न्दरसुदकथ्यो दितीयमहमेवति | 

इनदरोवै सव्वे^देवाः सव्वेवा देवानामाप्ररौ तखंन्द्रायडा 

भबन्त्योन्द्रयः घरोरुचः सव्वभेन्द्रमसदिति''शत०,११,७, 

१,४, खयछकव्य साध्यः तदुपक्रमणव कान्या ०२१,१,४, । 

“नव उकण्या अग्निष् ्डन्द्रसतुत् न्य सुत् इत्यभिधानात् ¦ 

इन्द्रस्तोम > अतिराताङ्गो यागभेदे सच का्या० ६४ 
४,६, । चअतिराल्नोपक्रभेण “इन्द्रस्लतोमो विजिता" 

विश्चजितः धाने इन्द्रखलोमः कायः" कार्की । 

पूर््वोक्रसपक्रम्य ततप्रकारादि तत दशितम् । अयञ्चरान्ता 

काय्य :"“इन्दरस्तामो राजयन्तः” “सहच्छ` द्क्तिणा'' काल्या * 

२२,११,१५.,१६, म च उकयसाध्यः "उक्य्यः'” काल्या” 

१९,११,१७ छक्तेः । | 

इन्द्रह्क स्तो इद्रः यते$नया हं -किष् दैत० । शक्राह्वान 

साधने कगमेदे । कक्षरि किप् | २तद्ाह्धानकटःहनिभेटे च ! 

तते गगां° अपत्ये य । रेन्द्रहव्यस्तदपग्ये घुं रूः । 

दृन्द्रा स्तो ददि-रन् । †!फणिज्भ्मकञ्च्े ( काटाजगीर ; 

मेदिनिः 

१अच्याम् शब्दर <। 

दृन्द्राभ्नि ए० दिनग्व० | इन्द्रञ्चाग्निञ्च देवताद्० । शक्राग्नो- 

निचितयो्ेषयोः । “इन्द्राम्नो यत येते? मण्तर 
“पुरोह्हितकामखेन्द्राम्नोः स्तोमः'' कात्या ०२२, 

वा 

भा०वन्र्रच्खण० 

( राखालसखा ) २डन्द्रवारु्याम् | राजनि° 

सटतिः 

११,२ ०.२१ उक्तः । तत्र श््ोमे षुरोहितख रारो 

सद वाऽधिकःरः तत्र ब्राह्यणस्य दच्तिखा चतुवि "यातमा वः 

रान्नः अष्चत्वारिशट्गावः'ककं० तौ देवते अद्ध ऋण । 

रेन्द्राम्नं तदवताके हविषि शस्ते च। इन्द्रख पजन्य - 
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स्याग्निः । सेभव विद्य दण्नादौ ° । २इन्द्राग्निधमः । 

इन्द्रग्निधूम ए इन्द्राग्नेः पञ्जन्यग्निधुम इव | हिमे 

धूमस्य वथाऽग्निपरभम् तथा जखमय ह्मि पञ्लेन्या- 

ग्निसम्पकादेब जायमानत्वात् तथात्वम् । 

इन्द्राणो चे. इन्द्र रक्नो-ङेष् आतन् च । १न्द्रपठ्यां 

शच्याम् दिये रास्ञसीन्द्राण्या उष्णीषः” यजु° 

३८.२ “जैवेन्द्राणो न रटराणो न मनायी न रोहिणो" 

भट्टि; यचेन्दराखौ इरिहये खाद चेव विभावसौ" भा ० 

ऋ० 7. नर | “अजगाम सहेन्द्राण्या शक्रः सुर 

सखौ?" भार व 8० | इन्द्र" पर्मश्चय्यमानयति 

आा+नो--बाच्ड गौणम । “रेच्य परमं यद्या वे चेव 

खर ९९।:। इदि च परभ शे इन्द्राणौ तेन सा ख्टता' इति 

देवी ए ° उक्रनिरक्तिशां | रदर्गाशक्तिभेदे । “जह्माखेन्द्राखि | 

शद्र\श्ि! भूतभव्ये ! यश्खिनि ! त्राहिमां सव्व दुःदेभ्यो 

नारायणि) नमोऽ स्तुतेः" रिवं० १७८्ख०्साच 

आमां कान्गेता रन्द्र यपरपर््याया तव्या इन्द्रद- 

पादकषाविरित्वाद्पि तथात्वम् । इन्द्रद्व आनयति जीवयति 

रोगोप मनेन अन+-खिच् - अच् मूव्व पद् ° त्वर् ! २ स्यले- 

छायां राजन° | स्त्रीणां करणे ५ नोल िन्दुवारढच 

(सोन्डाल) भेटि. (निसिन्दा) &श्चे अमरः, खार्ये अन् । 
इन्द्रणिकाथकी थेषु । 

ईन्द्राृश ० । य द्रखेवाद्थनमख आ+उश-टक् दैत° | 
शृनद्रगोषे कटे तदः तारा विकारे अञ्। रन्द्राय) 

सख्लहिकारे लिर। 

सेश्वर" कष्छपरेनोतेपादितः तद्पनःरबुक्ते २ नारायणे च 

इन्द्राखजाचुचरभूषतयो च्यवत" माषः) इन्द्रा 

धरश्नःदेयोऽयन) 
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मूमन्य् चापराजितः"? दति भा० चा° €.8अन०खक्त;। 

इन्द्रायुध म०६त। १ क्रखास्त्ने वञ्च ^सुनाद् मेषनादख 

धलचेन्द्रायुधप्रभम्?› रघुः । इन्द्रो तद्धिशितमेषे आयुध 

सिव | र्य किरणसंपकात् मेषे जायमाने र२धटदुराकारे- 

पदाधमेदे तङ्गणा युक्त ट ° स० “-खनयेख विविधवखाः 

पवनेन विषटिताः कराः साश्व । वियति धलुःसंस्याना 

ये दृश्यन्ते तदिन्द्रधतः । केचिदनन्तकुलोरगनिःचासो- 

इ, तमाडराचाय्याः । तद्यायिनां नृपाखासभिङ्खमल- 

यावदहं भवति । अच्छिन्नमवनिगार" द्य्,तिमत् क्िग्नं नं 

विविधवम् | दिरूदितमचलोस च॒ प्रशस्तमम्भः प्रय- 

च्छति च । विदिगुद्भूतं दिकस्वामिनाशन व्यभ्वजं मर- 

कक्ञारि | पाटलपोतकनोलेः शस्ताग्निकत्कता दोषाः । 

जलभध्येऽनाटषटिमुषि शद्टबधस्तरो स्थिते व्याधि, । वल्- 

सोके शस्त्रभयं निशि सचिवबधाय धररेन्द्रस् । दिं क- 

रोद्च्यां एटि इच्छां निवारयल्लैनद्रयाम् । पञ्चाद् सदेश 

इरि ऊुलिशग्टतञ्चापमाचषट | चापरं मघोनः कुरुते 

निशायाम् अआखर्डलायां दिशि भूषपोड़ाम् | या 

स्यापरोदकप्रभव" निहन्यात् सेनापतिं नायकमन्तिणौ 

च | निशि छरचापं सितवरणाभं जनयति पोड़ां दिजप्- 

व्बाणाम् । भवति च यखां दिशि तदहृश्यं नरपतिशख्य 

न॒ चिराङ्जन्यात्'" | “न दि नोनद्रादुधः दा कखविद्- 

दथेबे्ुधः'' मलः ““इन्द्रायुध्यो तिततोर णाङ्कम्"" रघुः । 

तत; ताकादि° विकारे अञ् । रेन्द्रायुधस्तदिकारे ि०। 

इन्द्रारि ° &त° | चऋघ्ठरे। 

इन्द्रगोप कोटरभेरे त्य विक्रारः तला ° अञ् । रेन्द्रालि- 

शस्तद्विकारे {्रि< । 

मरदेथे । इन्द्रावसान प° इन्द्र पजेन्यस्ावसानमवत्र । 

ततः -उत्धादि० भवार्थे अञ् । रेन्द्रावस्षानः मरुभवे वि 

इन्द्राशन पण्डन्द्राय रेश्ववयाय अण्यते भज्यते अश कम्प्र खि 

द्न्दरभ उ*करूपश्य्टतरद्ख एवभदे अयद तराः आन्वि- 

केयादन्यः तथा हि "ततः संवरखषात् सौरी सुषम तनय 
~¶ 

कंरम् ̀  इव्यपकम्य तस्पर ` अविल्तितमभिष्यन्तमिल्यादिना' 

अषौ अल्िटादीन् रुतादक्वा “अदिकधितः परिचिन्त्" 

धत्वादिनः तमपि परिचिद्ादोनध्षौ च्वादक्ता ““जन- 

मेजयदसष तनया भवि तत्र मद्ाबलाः | शतराष्ुः प्रथमजः 

पाण वादको ए" च । निषध महातेजाश्चथा जाम्ब 

नटो बलो” दटार्दिना जनमेजयौ पवारुक्घा त. 
रा्रोऽथ शाञादोत् तए टनोऽथ कुरिडिकिः द्रो वितकः 

. कथय कुर्व्निखापि पद्मः| द्टर्श्रिजास्तवेन्द्रामः 

ल्य । (सिद्धि) १भङ्गायास् शब्द्र °। वत्सेवने हि राज्य 

मपि त॒ज्ऋ भवतोति तदाश्वयथात्वम् ¡ इन्द्रः इन्द्रधनुरिव 

च्द्यने अश्रक्रवणफचत्वात् } (कु, ` गुदे हारा०। 

इन्दरासन ए० इन्द्र आत्मा अखटते वितिष्यतेऽनेन अस-चेपे 

करणे ल्यट् । (सिद्धि) १ खूंविदाषटक्ते तत् सेवने हि अत्म ' 

नोवििप्रलवात्तसख तथात्वम् । पञ्चमालिक प्रस्तावे अदि 

लधुके शेषगुर्दयात्मके २ प्रथमे परेन. । 

। इन्द्रिय न>» इन्द्र आत्मनो लिद्धः इन्द्र+व | चान- 
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 क्रियासाधने १ चुरादौ रङसादौ च । “इन्द्रियनिन्द्र- 
लिङ्गमिन्द्रग्जिन्द्रषट टमिन्द्रज्टमिन्द्रदत्तमिति वा” पा० 

तख्या नेकाविधाथेक्ता दशिता इतिब्ट्ः एकाराये'श्न्दरेष्य 

इजयभिन्दरियमित्यपि" सि° को०। अनर श्लो रन्द्र 

परमात्मना दष्टमित्य्क्तिरपि इन्द्रिय अञ्मदादीनां 

पर्यक्तागोचरतां निरति } यडा इन्दर णात्मना ट्ट 
साल्मलेनाभिमतं कालोऽ बधिरोऽहमिन्याद्यभिमवस् । 
““एतखाच्जायते प्राखामनः सव्वभन्द्रयाणि वेदि” खतः 

इन्द्रियस्य रैश्वरद्टदत्वम् । इनद्रदत्तमिति इन्द्र शेख 
दत्तोऽशौ खसखकाय्ये" हि तेषां अर्थम श्वरेख दत्तम् अतएव 
सानि बलादिव ्टहोत्वा विषयेष प्राखिनं सखस्वविषयय- 

णाय प्रवत्तयन्ति | असति दं र्ये न तद् सम्भवति ! 
चच्षरादोनामात्मालुमापकत्वचचेल्यम् | कर खव्यापारः सक- 

सकः करणव्यापारेत्वात् दिदिक्रियायां वा- 
स्थादिव्यापारवदिति करणव्यापारेख कन्त रसानगम्बत्य 

तत्साजात्वात् ज्ञानक्रियाकर मपि सकन्तःकं करणत्वा 

दिति चच्तुरादिना ज्ञानसाधनेनात्मनोऽमानम् | तथा 

इन्द्रियद्याप्रत्यक्चत्वे ऽपि न्नागक्रिया सकरखिका क्रिया- 

त्वात् द्िदिक्रियावत् इत्युमानम् तट्सच्वे प्रमाणम् । 

तन्तन्द्रतमेदेन  इन्द्रियख भौतिक त्वाभौतिकत्वसर्व- 

गतत्वासवेगतत्वप्रा्यकारित्वाप्रा्यारिलवादिकम् आत्म 

शब्द् ६६५ टे. प्रपञ्चेन परीक्षितम् । दू 

न्द्रियञ्च हिषिधं न्नानज्ञाम्बो न्द्रिथभेदात् तत्र॒ न्रोत्रा- 

दोनि ज्ञानेन्द्रायाख्ि इस्वादीनि कर्मेन्द्रियाणि । “चोन 

त्यकचच्ुषो जिह्वा नासिका चेव पञ्चमो । पायुपस् 

इस्तपादं वाक् चैव दमौ इता" सलु: । “नासिका- 

लोचने जि ह्धा त्वक खोर चेन्द्रियाणि च | इस्ता पायु- 

रुपस्थश्च वाकपादौ च दशेव तु” शारदा ०। “बु्धान्द्रि 

याणि च्रोढत्राणरसनत्वगाख्यानि । वाक्पाणिपादषाव्- 

पस्यानि कर्न्द्रियाणख्याङधः'' सां० का० } रतानि च 

बद्ध न्द्रियाख्ि | ““उभयासकमन्र भन, संकलकमिन्दरियञ्च 

` साधम््रात्” सा०्का० मनस्तृभवविधकरोपकारित्वात् 

करणम् । तञ्च न्नानकम्बव्यापारसामान्यो कारणमपि 

न तम्र करणम् असाधारणक्षारणस्येव करणत्वात् ख्पा- 

` दिज्ञाने खच्ुरादोनाभिव तख आअसाधारणबाद्ययाद्हयुवि- 

शेषाभावात् किन्तु चखाद्युपलब्चौ अचाधार ण्यात् ततरैवाख 

कर खत्वमिति नेवा यिकादयः। वेदान्िनस्तु मनखोनेन्दर- 
यत्वमङ्गकर्वन्ति तञ्च आटे दशितम् । अतणय^पञ्च- 
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प्राणमनोन विद रेन्द्रिय्मन्वितम् । अपद्चोकतभूतोत्य 

सच्खाङ्ग' भोगसाधनमितिः' भनोबुद्योरिन्दरिात् एधम्- 

निशः । सांख्यमते.सात्विक एकाद थकः प्रवर्तते वल 

ताद् इङ्काराव् । भूवादेल्लन्ालः स तामरसं जसादुभयस्” 

सां०का० रजोगुशोपष्व्यसातविक्षादेवाष्ङ्कारात रएकाद्- 

शेन्द्रियोत्पत्ति रक्गा तेनाहङ्कारिकाणपो न्दरिवा खि । “त्राण 

रसनचचस्वक्च्रोलाणीन्दरियाखि भूतेभ्यः" गोणख० 

भौतिकानोति नैयायिकाः | ““एवसखाच्जायते प्राणः भनः 

शर्वेन्द्रियाणि चेति"“खतेः आत्मोपाद्ानानोति चैद्ान्तिनः। 

खन इन्दरििभ्यः मनसः ए्यगनिदेश्वादपि मनसोनेन्दरिय- 

त्वम् तरव कठोपनिषदि गोताया च्च "इन्द्रियेभ्यः परा- 

स्थां र्चेम्य्च परं मनः" इन्द्रियाणि इयाना मेनः प्रह 

भेव चेति" इन्दरियभनशोभेदनिदेशः?') यथा च तदुत्प- 

सि; तथा पञ्चदश्यां दर्शितम् यथा | “तमः प्रघानप्रकते 

शन्नो मायेश्वरेच्छया । वियत् पवन तेजोऽस्ब भुवो भूतानि ज- 

क्षिरे । सत्वाः पञ्चभिश्तेषां क्रभाङ्ीन्द्रियपञ्चकस् । 
श्रोनत्वमच्िरसनघाणा ख्यषपजायते । तैरन्तः करणं 
सवेवकतिमेदेन तत् इि। । सनोविम््प" साद् दविः 
खाच्चिञ्चयात्निका । रजोंशेः प च्चमिस्तेषां कमात् करन्द 

याखित्। वाकपाणिपादपायूपस्याभिधानानि जन्ति- 

रे” १दोषे | तेषां स्थानका्यारिकलक्त तत्रैव रदोपे 

चात त्वक् चचुबो जिह्वा घ्राणं चेन्द्रियपञ्चकम् ' 

कणादिगोलकस्य' ततुप्रा्रं धावेत् बह्धिश खम् । कदाचित् 

पिहिते करे श्रयते शब्द् आन्तरः । प्राणवायौ जा- 

उराग्नौ जलपानेऽच्रभक्ये ! व्यज्यन्ते यान्तरा; स्मथो- 

भोलने चान्तर तमः | द्वारे रसगन्ौ वचेत्यक्लाणासा - 

म्तरय्रहः । पञ्चोक्छादानगसनविसमानन्द्काः क्रियाः । 

शषिवाखिञ्चशेवाद्याः पञ्चखन्तभेवन्ति हि | वाकपाखिपाद् 

पायुपस्य' क्मेन्द्रियपञ्चकम् ॥ अनो दशेन्द्रियाध्यत्त' इत्- 

पश्मगोटकस्थवितम् । तद्धान्नःकरणं नाद्य षु खतन्तर' विने - 

न्द्रयैः । अन्तेषरथापितेषुष शणदोषविचारकम् । सत्वं रज- 

सलमद्ाख गुखा, विक्रियते हि तेः  बैराम्ब' चान्ितेदा- 

य्य मित्याद्याः सत्वसम्भ्रवाः | काभक्राधौै लोभमोद्ापि- 

व्याद्या रजरउल्िताः । आलखभ्चान्तितन्तराद्या विकारास्त- 

मलिता । सातिकेः एख्यनिष्म्तिः पापोत्पल्लि चच रा- 

जसः | तामसे नोभयं किन्त दथायुःच्परख भवेत्” तत्न - 

न्दरिः कामेदा अपि शां का०द्िताः यथ "शन्द्ादिष 

पञ्चानामालोचनमानंभिष्यते रौत्तः। वचनाद्ानविष्रणेत् 
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बर्गांनन्दाच्च पञ्चानाम्'”। आदिपदात् स्पश्परसगन्धा- 

नां स्रहणम् तथा च श्रोख् शब्दसङणम्, त्वचः स्यथ- 

पहम्, चच्छुषो रूपय हणम् । जिह्वाया रसस हणम् । 

त्राण गन्धसहयमसाघारणं काय्यं" भवति । णवं वागा- 

दीनां वचनादिकम्ब रक्तानि । “अन्तःकरणं लिविधं द्धा 

जाद्यं लयख विषयाख्यस् । साम्प्रतकालं बाद्य, नि- 

कालमाभ्यन्तरं करणम्” सां” का० । “अन्तःकरण 

विविधं बद्धिरह्कारो मन दति । शरोराभ्यन्तरटत्ति- 

त्वादन्तःकरणम् । द्चधा बाह्युजिन्दरिय' नयखान्तःकर ख 

रिषयाख्यः प्रिषयमाख्याति विषयखंकल्पाभिमानाध्यव - 

सायेष क्तं व्ेषु दारोभवति । तत बदधन्दरया णयालो- 

चनेन, कर्मेन्द्रियाणि त यथाख' व्यापारेण ' खा* कौो० | 

“विषयाणां खहहोदट.खि अनेः पञ्चेन्द्रियाणि च'” भदः । 

“शौचमिन्दरियनि यहः” मलः ! “इन्द्रिये न्दरियखां 

रागद्ेषौ व्यवस्थितौ" “इन्द्रियाणि प्रमाथोनि' गोता०। 

पञ्च बाद्यानि न्नानेन्द्रिवाोति मदष्याद्यभिप्रायम् कंचित् 

जोष अदष्टवथात् ततो ज्य.नताऽपि | यधा इृ्ताशाम् 

स्यथंसाघनत्वगिन्दरियमात्रम् अह्कशक्यानोनाम् तग्जिह्ग 

द्वे इन्द्रम मह्ोलतादीनां नोखोन्द्रियाखि | सर्पांदोनां 

चत्वारीन्दरियाण्डि तेषां खो्ामावात् कुम्भोरख्य च चत्वारि 

, तद्य जिङ्खाभावात् इतखबधेयम् 1 एतेषा च्च जीवानां लिङ्ग- 

शरीरसन्वेऽपि वत्तट्गोलकस्यान न्यत्वाच्न॒तत्तत्का््याथें 

त्तिः । बौद्धमते गेालकान्ये बेन्द्रियायाखि | तन्त विव- 

रणोपन्यासे दूषित तद्ध €ददेष्टण दभितम् । ररेतसि 

२ वीय च | “इन्द्रियकामस्धः' छतिः “समावदिन्द्रिया 

भवन्ति ' ताख्डः ° “ खमानसाम््याः'7भा० 

इन्द्रियगोचर ए इन्द्रियख गोचरः विषयः । शब्दादिषु 

विषयेष, ते हि प्रतिनियतमेकेकख्े न्द्यख स्याद्या यथा 

रोख साद्यः चन्दः, त्वगिन्द्,यख स्ये स्तद्विथिषटदव्य च, 
चच्चुषोद्धपं तद् चरयद्रव्यञ्च, रसनायाः रसः, त्राण गन्ध 

शल्यादि । एवमन्यान्यपि न्यायादिमते. तत्तरि न्द्रयसाद्या 

सल क्तानि यथा "छाछ रोच॑रोगन्बो गन्बत्वादिरपि 

डतः । तथः रसोरसन्नायास्तथा श्न्टोऽपि च खतेः" । 

आदिपदात् च्रभिदु गन्वत्वयों हणम् १ तथा रसत्वभा- 

धख्ांदिसहितः । एब शब्ट्ल्तारत्वमन्द्त्वा दिषतः 
ˆ उद्भ, तदप नयनख गोचरोद्रव्याखि तन्ति यक्त्व 

संख्ये । विभागसंयोगपरापरतञदरव्यल' परिमाणयुक्त- 

म् | क्रियां जातिं योभ्यटत्ति खमवायः च तादशम् | न्ट 

ज्ञाति चुः, सम्बन्धादालोकोद्ध तच्छपयोः । उद्भ, तस अ 

वदृद्रव्य' गोचरः खलोऽपि च त्वचः । ख्पाज्य्धच् घो याम्य 

खूपभलापि कारम्? भाषा० सोऽपि उर्भूनस्पयौ- 
ऽपि चकारात् तद तिस्थ ल्डदुत्कठिनतवादि याच्यम् । 

र्ते च बाद्योन्द्रियाश्ं विषया; ¦ तेषां भते मनक ¦ 

इन्दरियत्वात् तट्ाद्यास्तल्र बोक्ता यथा “मनेाखाद्य सृखं 

इःखमिच्छा हे षोासतिः कतिः“ एवं रुखत्वदःखत्वादिकमपि 

इन्द्रियग्राम उ०€व०। इन्द्रियसखदाये “बलवानिन्दियखाभे 
विदवासमपि कषति"मनुः] इन्दरियषगो द् योऽष्यल्न् । “निर्ष- 

वार सधुनोन््रियवगेः”' माघः । 

इद्दरियज लि ° इन्दरियाजजायते जन-ड\ त° । इन्द्रियसच्चि- 

कप्जाते प्रत्यक्ते | “तदिन्द्रियजतडन्यबधसामसप्रपे्ततेः` 

भाषा० | इन्द्ियलातादयोऽप्यल्न इन्द्रियाणि च विषय 

सच्निकर्षद्वारा ज्ञाने करणानि विषयसन्निकभेञख्च तत्र व्या- 
पारः व्यापारेशेष तेषां जनकत्वात् ज्ञानानां तच्जन्यत्वम् । 

इद्दरियज्ञान न° इन्द्रियेख जनितं न्नानम् । प्रयते न्नाने । 

इन्द्रियनिग्रह ए ० इन्द्रियाणां निसः ययेट' प्रह्तानां खख- 
दिषयेभ्यः निवत्त नेन निरोधः । इन्द् यःणां यये्' प्र 

` वानां स्वस्हविषयेष शप्रसङ्कनिवारणे | स च सर्व्व वसाधारण 

धम्म: “्टतिः चमा दयाऽस्तयं शौचमिन्दरियनिमहः । 

धोविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धं ल्तणस्" मनः । 

इन्दि,यनिखहः आप्रतिषिद्धेऽपि विषयेऽनतिप्रसङ्गः"" 

एका० त° रषु° | र्योगसाधनाङ्ग श्रोत्रादीनां 

न्ञानेन्द्ियाणां वागादोनां च कर्यँन्द्रिया्णं खख 

न्यापारेषु अनियोजनच्पे रोधने च । सरेषामनिरोधे 

योगसिद्धभावोभङ्गया गीतायाश्क्तः”' । ““इन्द्रियाणान्तु 

@ सव्वेषां यद्येकं चरतोन्द्रियम् । तदस्य इरति प्रज्ञां हतेः 

पात्रादिवोदकम्? 'मनसोनि्रह्ादेवान्यषां निहो भवत 

नान्यथा" इन्द्रियाणां हि चरतां यन्धनोऽचुविधोयते । त- 

दस्य इरति प्रज्ञां वायुनावभिवाम्भरसि"गोतावां तथोक्त: । 

मनोनिपहोपायञ्च “असंशय महानादो ! मनोडुनियहं 

चलम् । अभ्यात्ेम त कौन्तेय ! े राग्येख च ग्टद्यते "गो 
तोक्तो; अभ्यासंवैराग्येङ्पः । ययेच्छमिन्द्रियप्रसङ्गे पाप- 

मथ्यक्रम्“विद्धितद्यानलुष्टानात् निन्दितं ॒च सेवनात् । 

अनिस्रह्ाञ्धेन्द्रियाणां नरः पतनन्छच्छति' यारख्टण । 

इन्द्रियजयोष्यल इन्द्रियजये च शौचमेव हेतः । यथा 

इ पातण्नमाष्ययोः “शौचात् खाङ्गज॒गुसा परर 

खसगेः'' “'सत्वशद्धिसौमनय्धेकारे न्द्रियजयात्दशनानि 
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च सः” “शुचेः सत्वशुद्धिस्ततः सौमनयखं तत रेकाया 

तत॒ इ्द्रिययस्ततच्चात्मदशनयोगम्यत्वम् 

वतोति'> भाग्णष च बाह्य उपायः) खाभ्यन्तरः उपायस्त 
ने 46. अ ; 

नर वोक्तः । “पहणखद्ध्पाद्ितान्वयाथवक्तवस यमादिन्दिय- 

बद्धिसन्त्वश भ- 

ज्यः" पा०ख०" सामान्यविशेषात्ा शन्द्ादि्प्ाद्यः तेषि- 

द्द्ियाणां इतिप दयं ( श््प्रस्)न च तत्यामान्यमालस्रह- 

खाकारम् कथमनालोचितः सविषयविशेष इन्द्रियेण सन- 

सालुव्यसोपरेतेति ! खद्धपं पुनः भरकाशातनोवद्धिषत्वख 

खामान्यविशेषयोरयुतसिद्धावयपभेदाुगतः समूहो द्रव्य 

भिन्द्रियम् | (र ष्पम्)तेषेां ढतोयं दपम् । अख्िताल- 

च्योऽहङ्कारः तद्य सामान्यं न्द्रियाखि विशेषाः । चतय" 

सपरं व्यवसायात्मक्ञाः प्रकाश्क्रियास्थितिशीलः रुण्दाः, 

येषाभिन्द्रियाणि सशाद््भाराशि परिणामः | पञ्चमं दपं 

येष यद्गतं एुदभाधवच्वभिति पञ्चस ते* इन्दरियद्गेष 

यथाक्रमं संयम; तत्र तत्र जयं कत्वा पज्चद्पजयादिन्दरिय- 

जवः प्रादभेवति योगिनः""भाष्वम् तत्फलममि तत्रोक्तम् । 

“बते मनेजवित्वः तरिकरयभावः प्रधानजयस्' पा० 

स्ह° “कायश्च मनोबदनुत्तमगतिलाभो मनेाजवित्वम् | 

विदेहानाम् (देद्ानपे्लाखाम्) इन्द्रिवाणामभिपरे- 

तर्शकाल विषयापे्ली इत्तिलाभः अतोतानागवदूरस्य- 
बाद्धार्थविषयञ्च टस्तिलाभो विकरणभावः । सबं प्रतिवि 

कारवयित्व' प्रधानभावः देताः सिद्धये मधप्रतोका 

उच्यन्ते एताच्च कर पञ्चुकद््पजयादधिगस्यन्ते' भा० 

रतासाञ्च नाह्यसिद्धोनां पारम्पय्ये्य सत्वपुरुषान्यत- 

तद्छाविरेव ठ ख्य फलमिति तलब प्रसिद्धम् । 

इूग्दरियबध ° इंन्दरियाथां बधः खसहा्येषु यक्तिविषःतः 

इन्दरिवाणां खस्क्रार्ययातक्रूलक्रिप्रतिषाते ते च 

एकादा यथा ° का°कौखदयोः ““एकादथेन्द्रिवबधाः 

सङ् बद्िनधेरक्गिरहिष्ा" का० कादगेन्द्रिवबधाः सस्त 

काये" रैकद्यद्पाः तद्ध “नाधिय्यं मित्यादि कौँ°्वाकाम् 

अशक्रिगन्द् ४७२ षट उदाहृतम् 

इन्दरियबोधन्न लि°डन्द्ियं बोधयति स्वप्रानसाध्य वंङल्य बुध+- 

खिच्+च्ट्, । खपानसाध्यव॑कल्ययो घञ मद्ये सद्युपाने ड 

इन्द्रियमा लस्य खस्कार्यव्या पारापाटवकरवत् आत्मवीषये 

वाजि भोधयतीति तद तथास्वस् ¦ “सैः पित्तकर 

मद्यम्"? गू्ुपक्रम्य “पाके लघु विदद् व्ण ठोच्छमिन्दरिय- 

बोधनम्" | “कभायमधुर मद्यं श्गन्धोन्दरियनोधनम्'” । 

“वातन्नो मधेरप्रायोह्द्य इन्द्रिदनोधनःः च ° । 

{ €५७ | 

शून्दरियसंप्रयोग उ° इन्दरियाण्णां संप्रयोगः 

इन्द्रिय 

इन्द्रियवत् लि०ड नदर बश्यतया प्रास्य न वायस महप् मस 
बः} १ब्येन्द्रिये रप्रशस्तन्द्रिये च स्तिया डीप् | इ- 

न्दरियिण ठल्यम् इन्द्रियखेव इन्द्रिये द्व वा वति । इन्द्रि 

यद्ये अव्य इन्द्रियं वीय भक्यस् मतम् मखवः 

वेदे पृष्वपद् निर्दीषः। वीर्ययान्विते। “तेजः पनां 

हषिरिन्द्रियावत्" बाज० । विष्य इन्द्रियवान् मदि 

न्तम” वाज० | कचित् बेदे दीर्बोन | सब 

इतमिन्दरियवत'" यज०१४,२१ 

इन्द्यषत्ति स्तो &त०। “शब्दादि पञ्चानामालो चनमा- 

लमिष्यते दत्तिः | वचनादानविडरणोत्यर्गानन्दाश्च पञ्चा 

नाम्" सांख्योक्तं च्रोलादोनां गब्द्ादिष प्रकाशना श्या 

पारे कर््रन्द्रयाखां रवचनादानादिव्यापारे च। तत्र ब्ञो- 

न्द्रिय इत्तिश्च इन्द्रियजन्य बुधे सत्तदाकारेण परिणामः 

खाच निरगिकल्यकस्यानोया इति सा० कौ०समर्धितं तञ 

८२६४० आलोचन््दे दितम् कम्न्द्.यटस्िच 
वचनादानादिद्धपोव्यापारः । मनोष्पेन्दरियडन्तिसतु सं- 

कल्पविकल्पाध्यवखायद्छषा मनोबुद्धोः परि णामभेदः । 

स्वस्वविषयेष 

प्रयोगःव्यापारणम् । षिषयेरिन्दयशम्बन्े असतख्याति- 

शब्द् ५२३४८ उदा । 

इन्द्रियसन्निकषे ए इन्द्रियख खखविषयं : सह सन्निकर्षः 

मम्यन्धभेद : । प्रत्यच्चसाधने इन्द्रियस्य खसविषये : सम्बन्ध - 

मेदद्छमं प्रल्य्जनकव्यापारे । ख च न्यायमते षोढा यथा 

““विषयेन्द्रिय शंबन्बोव्यापारः शोऽपि -षङ्धिधः | दव्ययह्स्तु 

संयोगात् खं युक्तसमवायतः दव्येषु शभवेतानां, तथा तत्- 

अमवायतः तलापि समवेतानां, अब्दस्य समवायतः । तह, - 

कोना समवेतक्षमवाबेन त द्रहः) विशेषतया तदट- 

भावानां खद्ो भवेत्, भाषा० | तथा च द्रव्य प्रयच्च 

इन्द्यसूंयोगः कारस् द्रव्यसमनेतयुणकम्राजातो तां प्रत्ते 

इन्दि, यसं युक्तस सवायः । दरव्यसमनेतसमवेतानां रुखत्दकम्- 

त्वादीनां प्रतल्यच्त इन्द्रिय सुक्समवेतसमवायः । शब्द्ख 

प्र्यच्ते ओखोलसमवायः -शन्दहत्तिब्द्त्वादेः, ऋ्रोनसम- 

बेतसषमवायः कारम् । "चभावप्रत्चे समबायप्रयक्े च 

दन्दरियखंयुक्रस्वरूपसम्बन्ध विशेषता हेतः । वैथशिकमते 

त॒ समवायदख्य न प्रत्यलस् । अत्र यद्यपि रिथचेषणता 

नानाविधा वथा हि भूतलादौ वषटाभावः संयुक्तवियेष- 

खता स्ट्द्यते संख्यादौ ख्पाद्यभावः संयुक्रस- 

कूमेतविशेषखदया, सं ख्यालवादौ ङ्पाद्यभावः सयुक्त सम- 



इन्द्रिय 

वेवतभवेतविभेषणतया । शब्दाभावः केवलश्रोत्रादच्छित्र- 

विशेषणतया । कादौ खत्वाद्यभावः जोलावच्छिच्रसभवेत- 

विशेषणतया । एवं कत्वावच्छिच्चाभावे खतवाभावादिकं 

वियेषणवियेषश्वया । टवं घटाभावादौ पटाद्यभावः 

संयुक्तविेपविशेषखतया । खवमन्य दणषयरम् तथापि | 

विदेष्तात्वङ्परेष वेव सा गण्यते अन्यथा धोढा रुद्धिकष 

इति प्राचां प्रवादो व्यान्यतेति” इक्रा० | इन्द्रिय 

सयोगादयोऽष्यल 

इद्दरियस्वाप इ० इन्दिःयाणां खसविषयेषु खाप इव अप्र 
उत्तर । शसृषुप्रयवस्वायाम् तल हि मनःसड्ितसव्वे^ 

न्दरियाणालपरमंः खन्यादावुक्तः “उषश्रिकाले सकले 

प्रलोने इति ख्रत्या “यन सुप्रोन कड्न पश्यतीति" खल्या 

इन्द्रियमा बलयश्रवच्वात् ! न्द्रियः खख सखकारयभावस्यापः 

प्रा्निर्यब । इन्दरियाखां खद््पतः खकारणलयकाले 

प्रये! भरणेतु न खद्पतस्तेषां क्यः । “तश्चत् कामन्त 

प्राखोऽदत् काति प्राणल्त्क्र मन्त सनोऽलुक्रामतीलादि"” 

खतेः “पञ्चपरा्यमनोनुद्धि दभेन्दरियखभन्वितस् । खपञ्चो- 

ऊनभूतोल्यं खच्छाङ्ग' भोगसाधनः' भिति श्टतेच्च प्राणा- 

नााप्रलयस्थायिल्वावगतेः । रत्र गोलकाभावेन एत्तिमान 

न भवति पुनरदेहान्तरे गोलकेदये इत्तिलाभ इति भदः 

“तदन्तरप्रतिपत्तौ र "इति संपरिषुक्र” इति शां ख० 

भाष्ययोर्विडतिः एव सां ख्षसतेऽपि किन्तु तन्ते लिङ्गदेह 
प्रा्पञ्चकं विद्ाय पञ्चभूतानां प्रवेश इ्ेतावन्द्राल्मेदः । 

इन्द्रियान् उण इन्द्रियभेवाा । १इन्दरियखङ्पे कश्ेधा ° । 
२द्न्दरियेष् । 

इन्दरिथादि इ° ईत. । शंख्यमतसिड़ इन्दरियकाग्ये अहङ्कारे 

“दा लिक एका दकः प्रवत्तं ते वैकतादषङ्धारात्?' सा०्का० 

इन्द्ियाधिष्ठाढ ईत: । इन्दियाामचेतनानां सख्वसवकाय्ये घ 

व्यापारषम्पादेनाय ईश्वरनियोजिते देवभेदे । तेच देवाः 

““दिग्ला तोकैप्रवेतोऽग्निवङ्कन्दोपेन्द् भिन्रकाः' } शारदा० 
टभिलाः पदार्थादरें एतहपा ° "रते इृन्द्याधिष्याढदेवाः । 

यदादः वेकषारिकादिगाद्याच्च चन्द्र थेकादथ खता: ¦ 

दृन्द्रियाणासधिवाददेवास्ते सालिका: सता? इति तथा 

= श्रो्रस्याधि्एटदेक्ता दिक् } त्वचः वायुः, चच्वुदः 

प्रचतप;, घ्राणख्याश्चिनौ. वःचः 

अग्निः पाणेः शक्रः, पादश छन्दः (विष्ण, :), प्रायोः 
लः उपस्थस्य कः बदा 1 मनसः चन्द्रमाः | 

+= 

क्रः] रसनायाः 

, इन्दियायतनं ३त° । नरोत्राद्याधारे देषे तद्ध दन्द्रियाधा- । 

{€५८]} इन्द्रिय 

रलन्ताथात्वस । स च छच्छाएव देषः । यथा साका: 

“पूवे तयच्रेम (श) सक्त नियतं महदादि ् च्डपयेन्नम् । 

सचरति निरुपभोगं भावैरधिवासितं लिङ्गम् । ““प्रधाने- 

नादिस्गँ प्रतिषरूषभेकेकदत्मादितम् ऋ चादिसर्मात् अ 

च म्ाप्रलयाट्बतिषते महदा टिदखच्छपय्यन्त मडददक्ा- 

रकादयेन्द्रियपञ्चटन््ालपय्धन्तम् एषां सदायः च्छ - 

रौरं शान्तघोरमूढै रिन्दिरयैरन्वितत्वादिथेषः | नन्वस््वेत- 

देव शरोर भोगायतनं रूष, छत' दण्छमानेन षाट्कौशि- 

केन शरोरेणेत्यतञ्चाङ खंखरतोति उपात्तरपाक्न' च शरोर 

जहाति इहायंहायं चोपादनते, कात् ¢ निरुपभोगं यतः,, 

षाट्कौशिकं शरीरं विना इच्छ" निरुपभोगं, तखाल्य^स- 

रति । न्त धभ्मधष्दनिभिक्लः ससारः न च खच्छशरीर - 

स्यास्ति तद्योगः, तल्यं खंखरतोत्यत आखा भावैरधिवा- 

सितं धन्माघन्पोत्तामान्ञानवराम्यावंरा्यैशयथनेञ््याणि भा- 

वा्लदन््दि बुद्धिः तदच्वितिञ्च ्च्छशरोरभिति तदपि 
भावेरधिवाखितं यषा ्रिरम्पकसम्पका दशतं तदामो 

दवाखितस्भदति तश्ा्धाबरेवाधिवारितत्वाद्'खरति । क- 

स्मात्यनः प्रधानभिष सहाप्रयेऽपि तच्छरोरं न॒ तिश्तो- 

ल्यव खाइ लिङ्गम् लरुं गच्छतोनि लिङ्गं हेतमन्त्वे न चाद्य 

लिङ्कत्वजिति""भावः । सान्कौ०। “पद्चप्राणमनेबृद्धिदभे 

न्दरियखमन्विवम् । अप ङ्खोलतभूतेल्य' खच्छाङ्' भेागसा- 

धननम्"' खटतिः । पञ्चद्* इदभेव वाक्यखपन्यस्तम् 
न्यायादिमते स्थृखदेहृणव दु्द्रियायतनं तेः खच्छदेह!- 
नङ्गोकारात् दरति भेदः जोवाटद्कथादेषापूष्ैदेह ट ` 
तसदिन्द्रियाख्पि वन्तह् हे उत्पद्यन्ते मनासि ठ अन- । 

न्ताजि तानि च जिश्याजि तेषाञ्च अददटवशात् रकेकः 

चिन् देहे एज प्रेय दति हि तेषां सब्प्रतस् | 

२ आत्मनि च “खाते न्दियाद्यधिखतोः' लिङ्गशर)रशब्दे 

एतेषां युक्ायुक्तत्वपरोच्ण्यभ् करिष्यते 1 

इद्द्िवारामे लि° इन्द्रियेषु चारमति आ+रम-षञ् | इ 
न्दियाथेभोयप्रसक्त "अषायुरिन्द्रियारासेः भो पार , 

स जीवति" भोता.। 

इन्दियारथै पुर ६ैतर। इन्दरियमोचरशब्दा्ये गन्दारौ द् 

न्द्रियारयेष सवे न प्रसच्छेत कामतः” सतः । इन्दः पद 

न्द्रियिे वदिष्ये चद्धि°्वर | “इन्द्रिया थस्िकर्ेात् प- 

चभ? गो ०द्ध०। दन्द्रियेणाभे.रसच्िप५ इन्धे तठ 

विग्रहस्तु न्याय्यः । | 

इद्दियाविन् लि° इन्द्रिय वश्यता प्राशय न वारूयस् ना. 
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विनि वेदे पू्ैपददोषे । १५य्दे न्द्रे रे प्रथ्ैन्दरिये च । 
“खणवाद्धित्निन्द्रियं टधा तन्दरियाव्येव भवति'" खतिः । 

इद्दरियेथ इ° ६त० | शजो तद्धिष्ठानेनैव तेषां डय् - 

त्मत्तेस्तयात्वम् रद्न्दरियाधिाढदिगादिरेवादिष च । 

„ इन्द्रज्य एण ६त०। ठड्यतौ शक्र च्छन्द्रपूञ्धादयोऽष्यल् 

इन्द्र श्वर यु० इन्द्र स्थाप्िठि ईशर ईखरलिङ््म | भदे- 

नद्रपषैतस्ये ठलासुरबधजनितमद्भाहत्याविषाता्थं शक्रोख 

ख्य पिते शविलिङ्गभेदे तत्कथा प्रा° वि° कालि° युरा- 

खम् । ““छत्त इत्वा ततः थक्रामाेन्दर स्थाप्य शङ्करम् । 

लिङ्' विशक्तः पापौरैसतः स विदितं गतः । द्यापौ- 

नद्रञ्चरं दष्टा तथा राभेशर प्रभम् । खच्यते बद्धहत्या- 

या नरो ब नाल सशयः 

दीप्तौ दधा" आानअकर खट् नि्टायामनिट् | वत्त 

इन्धन न° इष्यतेऽनेन इर्ख+करे-चय् ट् । शकाठे “इनो 
धगष्यभ्निख्विषा नात्य वि पूषणम्” लाघः | “कामिनीव 
विवादेष मधरा भच्छे तचेन्धने” भवः | इन्धने इन्वना- 

` पष्ारे इत्यथैः ““इन्वनार्थमुकप्णाम्" प्रा ; वि ० खटति; । 
र्न्वयति शन्ध-खिच्-ल्य् । ५ दोपनकन्त रि लि ०। भागे 
च््,ट । रप्रज्वालने न° । ~ 

दन्धन्वन् लि ° इन्वन+मत्व्ीयिः । वेदे विप नि» वः 
लोपः । इन्धनयुक्ते । ““इन्धन्वभि्धहभोर श्यद् घभिः”' ० 

२,२४.५, "इज्वन्भिः सभिन्धनवद्धिः?' भा ०। 
न्व गतो भूा° निर०। इूनधातौ ६२८ षे विहतिः 

इन्वका स्ती इन्वति इन्व-अक् स द्व कायति कै-क | खग 
शिरोनचलनोपरिष्ये दूललाख्यताराद्च अभरटीका 

दभु" इक-भ किञ्च १८इस्तिनि, “वन्ये भदानाजिलगन्ध- 
मानेचाऽतोनिष्ठा । इन्धे, इग्वाते,न्ते, “यं लां जना 

¦ ग्न्त ० ८,४, ९ इन्धोत, इन्धाम् । इन्त ख इन्धम् । 

१. रेन् शेन्वि्ट इन्ास्-जमूव । अस चक्र इन्विष्यते रेन्वि- 

ष्यत । इन्वितव्यम् । इन्विता इन्वनम् । इदलोषचं ते । 

किप समित् इन्धानः““खग्निभिन्धानो भनसा [चयम् सचेब 

अतेः" ० । भावे दूष्यते रेन्ि ! “परो वदिष्यते दिषि 

छा०्छन्तु पदगणव्यत्यासः । 

षध ए, इन्व+करणे-वञ् । काठ इन्व- अच् । २ टौधियुह्तो । 

३तद्धाभक्े ऋषिभेदे घु° ततः गोत्रे नडा०्फक् । रेन्वा- 

यनस्तद्गोलापल्ये पुस्त; दोभ्रियुक्तं दस्िणनेल्ं विशेषेण 

स्थिते परमात्मनि घु | तख तदयेलञ्च सथितम 

इन्डन्मा० \ “कन्धोह वे नामं योऽयं दचिेऽच्तन् 

रुष वा एतभिन्ध' सन्तमिन्द्र इत्या चच्धते परो चतैखोव, 

 चरो्प्रिया इव हि देवाः प्रत्व्तदिषः'?“दन्धोह वै नाम 

ष्व इत्येवं नामायं “चच बह्योति चादि 

त्यान्तभेतः रुष एषः, योऽयं दलिखेऽच्न् सक्िणि विशे- 
षेण व्यवस्थितः । स च रत्टनामातं वा एतं पुरुषं 

 दीश्चि्खत्वात् प्रत्यच्लं नामास्य दग्ध दूति तभिन्तं 

सन्तभनदर इत्याचच्चते परोल्तेण, यखात् परोकच्तभ्रिया 

~ द्व दहि देवाः प्र्यचददिषः प्रत्य्तनामखहशं हिषन्तिः मा ̂ 

| इज्खयति दौपयति इन्ध-शिच्-अच | ५दौपके लि°! 

एतख्यात् पूवस्ययो ¦! शाष्राग्नाः समासे खम् । ग्दा- 

दमिनः चभ्निभिन्ः | “रोलाध्वयुरावया अग्निमिन्धो 

खावयामः'" यज् ° २५,२८, अग्निभिन्धखच अग्नोत् 

नाम चिक् | 

ति 

२९४१ 

& 

इद्बराः भाषः रवतृसंख्मातल्छरंख्याके टलं ख्यान्विते 
च । गजाह्ि अश्च दिक्च दिवा शराववादयोऽ्टौ 
वर्तन्ते दमि तेषामष्टत्वम् । ते च ५८रेरावतः -षरूडसतोकः 
वामनः ङुदोऽद्चनः । एुष्यवन्तः साव्यभौसः सुप्रतौकय 
दिग्गजाः” अमरोक्तकमेण पू्योदोथाना न्तद स्िताः। 
ख्व च . उत्तरपदस्यत्वे श्रे टाथेद्योतकवा व्याघारेरासनि 
गखत्वात् उपमितसलाशः । ख्यां ङोप् । जातिलात् 
पोटा शब्टेन समाभेऽख पुरवनिपावः इ'बद्धावश्च इभपोरा 

इमलच्तणविभागादि द ० सं ° ‹मध्वामदन्ता; छविम- 

-्रेहा न चोपदिग्धाच कशाः चसाच । गात्र : सनेचाप- 

सभानवं या वरा हद्यं जघनैख भद्राः || वो ऽथ कलावलयः 

थाच म्बोदरं लग् हतो गख | सुला च इतिः 
सह पेचकेन से"हो-च ठउङमन्दभतङ्गजच्य | गास्तु 
चस्व!धरवालभेद् खल दिनधकर्ट हिज हस्त कख] 4 स्थ्लेक्ष- 

-शाञ्चेति यथोक्तर्द्धिः सद्कोशेनागा व्यतितिश 

चिद्धाः | पञ्चोच्रतिः श्न गख दष्येमष्ठौ च इताः 
परिप्याहमानम् । एकदिह्वावथ मन्दभद्रौ सह्गोणनागो 

ऽनियतप्रमाणः ॥ भद्र वौ इरितो दख न्द 

सहारिद्कसचिकाथः ¦ रङृष्णो भटद्चाभिहितो रूगद् 

सङ्खीयेनागद मदो विमिश्रः | तास्बौठताख्वः 

दना; कल विद्कनेलाः, च्िग्धोच्नताखद शना: छथलाय- 

ताखाः। चापोच्नतायतनिग् ढनिमग्नवं ास्तन्वेकरो साच त~ 

कूभेसमानङन्भाः । रिदी खंकणे हतनाभिखलाटयद्याः 
कूम व्रत द्विनषविःअतिभिरमखं ख । रेखात्रयोपचितड कराः 

छलालाः धन्याः सुगज्विमदेषुष्करमादताचच । दाषाड़ ~ 
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खिरक्तएुषकराः सजलाम्भोद्निनादह हणः । ददात 

उत्तकन्वरा धन्धा मूमिपतेभेतङ्गजाः । नि्दाभ्यधिक- 

होननखाङ्गान् कुञवामनकमेषपि धारान् । दश्यकोशफल- 

पुषकरद्ोनान् श्यावनोल् शवलासिततालन् । शखल्पवक्रो- 

ख्हमत्क यषण्ान् स्तिनों च गजलचणयुक्ताम् | ग- 

भिखो च पतिः पररेथं प्राप्येदतिविद्ह्पफनान्ते | 

हेमा ०षरि° ख ° क्ष खसहञ्जये विष्ण, घ ° । नागाः प्रथच्ता 

धस्यन्च , प्रमाादधिक्षाच्चये । टदोषेडइस्ता महोच्छराया- 

वामना विथेषतः । निगृढवं चामध्वचा व्यढा ब्युटोञ् 

मस्तराकाः "(व्यूढा विला :)“विंयत्यटाट्णनखाः। शोतका- 

लमदाञ्चये ते प्रख्तामह्ानागाः ये तया सप्रद्धच्छिताः। 

दन्तच्छदेष दश्येव येषां खस्तिकलच्षणम् । ग्टङ्गारबालव्य- 

जना वद्धमानाङ्क यास्ता | धाय्या नते तथा धायां वासना 

ये च भत्कृुणाः । इहस्तिन्योयाञ्च गभि ख्योये च मूढा भत 

कजाः । चपाकदाच कुञाच्च सदन्ताणव भागव !। 

कदन्ताञ्च तथा व्या अख 

खट कूटाञ्चये षण्डा विकटाञ्चये'' | राम उवाच 

वामनाद्याञ्च ये नागाः प्रोक्तानिन्दिविनच्चखाः | तेषां त 

ओोतभिच्छाभि ल्त वरुखात्मज ! | पुष्कर उवाच । 

अआनाहायामखंपूर्छयोऽधि दसो भवेद्रजः | वामनः ख 

सम।ख्यातोमसूकुणो दन्तव जितः (अानाहःख्य लता) (च्ा- 

यामे टेष्यम्)दशां चतर्थो सप्रा्ष बद्ंते यख न ददिजौ। 

स्थ ्ाषनायतौ खातां स मूढो हि गजोऽधमः | चअपा- 

कलो विशालेन टन्तेनेकेन वारयः! संशिप्रवलोज 

घनः एषनध्यससच्नतः । प्रमाखहोननाभिख स कुञोवा- 

र्ाधमः} अनुच्नताभ्यां सटृन्तः कुद्न्तःखात्ततो बह्हिः । 

( बह्िद्न्तसोभनि ) } वामदन्तोच्रतो नागो वामक 

ट्ख कथ्यते} दन्तावश्स्छगो यख शोऽदस्सुगिति को- 

वितः । एकटन्तस्तथा नागः कूट दत्भिधीयते । पादयोः 

सच्िकपेः स्यात् यख्य नागस्य गच्छतः। स षण्डोऽध्वनि युहे 

च ल्य न्तेन पूजितः । अरत्यभ्यधिकं यस्य विद्वरेख- 

स्तनान्तरम् । विकटः सविनिर्दि्टो दर्मलिनिन्दिनोगजः | 

साभ उवाच । यो दभिच्छराग्यहम् रेव ! कुञ्जर सप्रच्छितम् । 

यं प्राष्य किल राजानोजयन्नि वसुधां ग्पाः | षक्र 

उवाच | वच: सत्वम्बल ̀  ख्पद्धा सतिः सद्धनन ्जवः। सप्र तानि 

वासङ्गटाञ्च अन्नतः । 

षदा यद्धस गजः सप्रखच्छितः | ये वामवद्च्िखपा ~ 
भानेनाज्राठङामाःपिरकोल्ययापि। ते नागच्वा विजयाय 

युद्धं भवन्विरान्नांन ङि खंण्योऽल" तत्नैव पराशर 

ब्भ 

“इस्तिनां जातिरेशव्थाकति प्रमाणवेशा (दि 
ल्तणमर्व्याख्याख्यामः । तत्र जातयञ्चतस्लो भवन्ति | 

भद्रा सन्दा खगा भिच्राखेति तत्परिन्नानमाङतिचेष्टा- 

दिभिरूपदिश्यते । तल भद्र जातिखारुश्यायतखखोव्य ढोा- 

मस्तकः उद्यससत्वोऽलुदृत्तकरः श्रोता दोषेषषम- 

राज्गुलिबालधिः महाभन्योरोमशसोवः । स्व.खनेदोदर- 

तान्नतालजिह्लौषः सुपां; क्लिग्धः सवं मृदरोमा 

षं पादः खध्वस्पतिितांसः ग्वासनः श्छानिन्द्- 
चिलोबह्ृहरोभोपचितच्रोवःसनशो धचःटवंशो मधे- 

वष्येताल्यु याभिरकिता सहिष्ण् रन्वथबेदो बलवान् कामा- 

दरोदच्वावमर्दौ चछदुनोपायेन साध्य आश्रपदे शयाहो च 

भवति"? (उदमो उञ्जः अदुटत्तकरः खलुक्रमेख ठसकरः 

षव्करः कराय न्या धमनो अन्वधेवेदी अपर वक्लयते) | 

भन्द्जातिः संकेताभिन्नः सद्धसखो महोदरकरश्रोताः 

स्यलदन्तस्छतण्रटवंशः श्य. लइस्तजि ह्वांखोवः, ए चह - 

स्तमस्तकः सुतरिभक्रोरःधिराःसुग्छइहन्तच्रोतः स्य ला स्व- 

करकवापोव्चिपाद्ः ख्च्छमनाभिस्तलु ताख्नत्वक्घंकटः 

दोषौ भेदक लिगेलबाषिम णकर न्धुकच्चवर णे पदिग्धोह- 

यये: सुबद्जषनः सढन्लोरक्तोगम्भोरनेदो मन्दजातिः 

लातशङ्ोटदमन््रथस्ोसःध्योयूयात्गामो सहणगतोपि 

नारिभयसाविशति | (गम्भोरवेदो व्तयाते उपदिग्धो लिप्रः). 

खगजातोयः एनच्चखएषकरो ञ्ल इस्तबःद्यमेङनद्ट्- 

न्तनखषटथुवं शम्नो वा खोद्रमेद्तदुषिशालनेलसखयाटत्ततत- 

श्रोलः कष्यटोषो धनायतापसकायः संहिप्रकराखो 

न्वस्तमस्तकोटीष जि क्ञो दिषा्ोपनोतः शोघरोबह्वशनेभार- 

सादा मनसो दुदेमः सगय न्ताचारो भिनच्नएरोषोऽ- 

तिक्रमखवेदो कं शासः क्न्द्गषेति4 भिश्रास्तु तेषां 

परश्मरसयोगजाः स्शंकृकलचलखादूति ॥ भद्रा खोष्ठाभव- 

न्त्वासां मन्दा मध्या कनोयसो । गा मिचाऽषिके न्ना 

गुदो समासदः । अय वनभेदेन गजनेदाः । अयेषां 

प्राच्यकाख्षट्थाखं मामं खयककाजिद्ककापरान्तिकखौराद 

पञ्चनदाख्छान्यष्टो वनानि वाशस्यानानि तेषां थक् 

यक कसं लजयसपरेच्ामः तल हमवदा 
प्रयागलौडत्यान्तरे प्राच्यबनमलोत्मन्नाः कपिलाः अब्यसःः 

कनखपाष्े योवार या चद छपे चकबं च पिण्डकाः एध इस्ता - 

मन्द्गेनााङूताश्चपलाकतयो भवन्ति । ( पेचकः बुच्छमू- 

जम् ) भेकलो सतख गङ्गावतारदेति काङ्काख्यवन> 

श्यामाश्रख्डाः #धचरणाद्धखानात्यः- 

संद्िता। 

मनोत पन्नाः 
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वताः शोघ्रोदपाडहद्धिरुह्ामेहैन्ेदन्तिनो भवन्ति | 

महागिरिदशाथैतरिन्वदराटवोरावतीनां मध्ये दशां 

वनमभिखयातमल् दौषाङ्गलिषएष्कराः प्ाद्मभाः श्यामा 

वा दुर्मदाः खटत्तजवनायाः सितद्हच्छविन्दु चिल्रा- 

च.तफलतल््पद् गज्िनोविश्चालोत्सङ्गदन्ताः स्थल 
सताख्यशिरासीवा मध्वताः खासनाःसत्ववन्तञ्च ] पारि- 

पालपेदि चनद्धावन्तवनानामन्तमारमगेयकं वनमन्रोद्ग्नाः 

चओषदो षेकरभेष्णोपदिग्धाङ्गाः बलवन्तोऽभिजाताः सुप्र 

माणाः मध्वच्ताग्टदुत्वचः कचाविलप्राया खल्यपेच- 

काडरिग्यावाखर्डच्छन्राः सरस्ताः स्िग्धरोमाणः 

सिराः खश्रोराः करेण नासधिपतयः स्त्यतापाञ्च | 

तिषलख्ह्यदश्चिखार योत्कलानां मध्य कालिङ्गकं वन 

मल्ल कड विद्ाच्ताः स्व्वच्ोताः स्थिरपदाः भधा 

ष्टद्ररुशरोमाणस्तनुत्वगुद्रादोर्व केशबालधयो दोषं ~ 

क्रमाः बलवन्ताऽल्परेचकाः पद्चप्रभा यातुरुद्ग्ना धलुः- 

शवं थारक्गतालजिह्नौाः प्रयोग यहा ःवराहज- 

धनाः नोचटत्तनखाःस्थिरचरणाः आाश्ुहठवेदिनोमधद्- 

नाः पोतद्धख्वशिरोधराः मद्ोरगटष्त्कराः ग्टद्- 

दीष इस्ताहस्तिनो भवन्ति| नन्मेदोदधिसेवदेथान्तो- 

पद्टारण्ामन्तर तोऽपरान्तिक' वनमल मानिना धीराः 

श्यामाः सप्रप्रतिठिताः दश्यजघनशिरोधरा पीनायतविषा- 

स्याः खाद्यका श्टदुत्वच उदपादोषरक्रताल्नोषजिद्धा- 

महोत्यङ्गाः पद्ममदगन्विनो धलुःषवथाविषटत्ताखा- 

भान्यवनविचारिखः । हारकाबुदावन्तनभेदान्तरतः सौ- 

राष््कं वनमनराल्यायुषञ्चर्डाः पिङ्गायताक्ताः सध्या- 

यताङन्रयोऽल्यपचका श्डदु विभक्तमात्राप्रतिलोमलोमशचर 
रास्तनुत्वक्व्नखा; ख च््यदन्ताः शि्तात्यज इति । 

श्िमवस्धिन्धु कुरुजाङ्गलकानामभ्यन्तरो वनं पञ्चनदाख्यं 

तत्र स्फ. त ङ्श तांश दन्वास्तलुविन्द्, पचितकरा ‡ 

सगन्धयो ग्टद्वो मद्वापेचकदे शाङ्गप्रमाखाः छ च्छट इत् त्वचोदु - 

विनेयाध्यानयोलाः कवलदरषो भवन्त्यपि । वनेषुतेष 
जायन्ते प्रधानःमध्यमोत्तमाः। प्रशस्ता निन्दिताञ्चापि तेषां 

वच्छामि लच्तणम् । नच्रजत्काठसद्भाश खमल्पाङ्ग- 

यणुषरं दुगेन्धं ककं शत्वसोमा मातत स्तन्यस्य लविरलप- 

बाख हस्तिनो स्तमध्यन्यविघातघन्य' पोतं श्टद्रोमा- 

अमनुपूपतितं चाश्दोषांङ्गल्िपोनं एथुषुभ्रर्छद्वलि- 

जम् । चगन्विटत्तं पञ्चहस्तायतं ईिरक्त इह्त्च्छरोतायो- 

कृक्ञाशं च । कच्ख्सटितादछुसखमलिनविषमचक्रखर्ड- 

खच्छदन्तावपूजितौ पूजितो च क्िगधस्च्छप्रदशिखोच्न- 
तामलिनलममाह्हितौ सधृसवर्णौ हकलि तायावावा धमम्बा- 

याताव्ादथाङ्गलपरिषाह्ौ । अव विद््पविषने वरा 
नकुध्वाङ्खषानराभे खच्छविच्छि्नच्चयो सच्विभोशिते 
लोचने न पूजिते पूजिते च कलविद्धाभस्य्यं मख 

ष्किदल्ये खलुपद्िते च । प्रशस्त" समाहितमायतष्टथ 

बाहहित्यमवस्थितर क्रतालुजि ज्ञौ ठ चारुस्च्छस चश विन्द्. प~ 

चितं सव्व संपूम् । ष्डदच्छदुनि्यांणपीडितुष करं 
विषसमासनात् षडङ्ग, लावाग्बन्वनाभावेन नतकुन्भल- 

म्बम्बे नातिरिक्त प्रमाण चण्टाधनपिङ्ग रूकास्व, ल इन्द 

रोभोपचितमपूजितः शथिरोवारणानां पूजितं भद्ो- 

दयस्यानखपदितयग्नकमनिन्नरलरनिर्याण' छणुषव्करं॑स्ि- 
ग्धण्टदुस्हच्छयुम्नरोम छ विभक्तोष्णोषवितानावयाद््' वा 

खस्तोतक्र ्टोपक्रष्टौ हत्तौ स्तब्धौ तलुविषमसिराततौ 

पौडितान्तावतिरुङप्रमाणौ संटतच्छद्रौ सान्दरश्टदुक्- 

प्रमाणसिरालावपाठितषटस'विषुलमूकिकौ, षच्छिद्रौ 
इन्द्.भिखनौ वा| ज्ञो थावहाच्छिद्रातिदीर्घालुपचिन- 

पोडक्रा चखडतो एटालम्बनाल्युद्ताय तास्यानावपौडिता 

रोवा वारखयाप्रशस्ता शस्ता त॒ प्रह्धोपरि पिण्डिका 

दढारच्ती ति बलिः सास्नारलिपरीणाद्ा दादशाङ्गलायता 

सवेस्ब्यूणा वा| विषमभवासः संकतप्रलभ्व' संषटमा- 
नसं विगर्हितं स्थिरः च विन तमल्यृदधतं वक्तं॑` एव थम 

श्टोभनस् | शोभनश्चपचितद्धच्छ' धल: प्रसा णभेष' सं स्थानं 

विद्यात् । अथ पूञगात्रच्िरोच्नतांखं विककललितद्सलयो - 

त्तं शिरालम्भनं स्तब्धव्या धिहन्बोहनिलेगनः वपिषमक- 

चाबिलस् प्रमाखहोनमनिटम् इ्टमदपूण4पचित' 

स्विरविभक्ताजिलसत्कोटमलु पविम्बहख मच्छिद्ररन्धोपचिवम- 
धोरक्तः = । अथ जघनं घनश्चच्छितास्थि निभेसपेचक' 

कलाद्होनातिरिक्रप्रमाण' बालध्यलुयायि खमनधकरम् ॥ 

ऋथकरमत्पपेचकं पल्योपचितमटग्यशुष्कस्म चतर समाय - 

तासन , चारूबालधिपरिपूरारूडकोषायततया नासिरा- 

प्लवाकारमेहनमजयनञ्चयनं च ग्यावाल्यद््चस्फ टित - 

नसल्िटश्न्धि, परूषासारतलस्हान पूजिताः चादा; 

अन्ये भवन्त्यपि च ! वि शव्य्टादशनखाः 1 स्वराः कमस - 

माहित: | गजानां पूजिताः पादायेच खुविकचाविलाः 1 

पादाः कचाविला रुत्तविवर्खाः पडषाः ठा) | वार 

शानान्न शस्ताः खये वा क्जिग्वतनुख्हाः। खच्छनिन्ट्, 

चितां क्लिग्धां त्वच शंसन्ति दन्तिनाम् । आखस्य, शौ 
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विशाल विषाणो पाश्वं उच्नतौ , उषाहतो विशालेन 

दन्तैकेन वारणः | अच॒न्नताभ्यां संपन्नःकुटन्तः खान्र- 

ताषधि; । जह वक्घान्तरालख्छ प्रतिमानसमो दिजो । 

इषुख्य लातिदोरषौय दन्ते नेकेन वा गुखाः । वज्धास्ते शुभ 

कामेन सव्वं एवातिगङिताः। अग दहये नदोजानां पञ्चमे- 

ऽश्दे वनौकसाम् । दन्तमूलपरोणा हान् द्ियुणान्कलछयेत्परे ।, 

शअरशक्निधदुखक्र््लपट्ललच्चण्वाः । दन्ताखराजयो 

यख सन्धप' बेाद्महति। रोसृखां त॒ सच्रयो यच्च 

पिटक सं उदातः । ख॒ च्यः शप्रमागोनोमध्यभोऽसौ 

मतङ्गजः! अन्त्यः षड़ागहोनःखाद्तोऽन्योह्ि न पूजितः । 

खष्ठाय पेचके दध्यं एठपाश्द्रान्तरम् | चानाहरच्छय 

पादादिन्नयो याषदासनम्'। वनविेषेण गजलच्शं त- 

लवं वाङखत्यसं हिता । “वनानां मध्ये प्राच्य" कालि 

ज्न्कभापरान्तिकं च त्रौखि वनान्यतिशोभनानि। ब्रया- 

मपि प्राच्यं वनं मध्यवनमपरेषामिव शोभनम् । 

तन्न रावतकुलग्र्तिसम्भवाः प्रायेण सगमिच्रभदरय 

थाः महाकायाः करिणो भवन्ति| विनयसत्व- 

शक्तिसम्पन्नाः पूगफल प्रभास्ताजत्विषः प्रविरलमदा गजा 

युद्धे चापशपणोपसम्णनोरवा भवन्ति नातिक्रोधनाः. 

सखद जिताः शत्यं दर्थयन्ति । ते च क्तौ; कवलः कायो- 

पवधातातिशयेन मदाभिख्खाः कर्तव्याः । कालिङ्गके 

वाऽऽपरान्तिके च त्रे तायुगोत्मन्नाः मन्दा महागजा- 

न्वयज्ञा मन्द्ाभिधानाः प्रायो सटगाषयवाः सद्धो ख् ¶- 

गज्ञाः सछठत्मद्यन्ते । न्दा जलद्बरभा नातिस्थिरा 
मन्द्} युद्धप्रियाञ्च गजा भवन्ति । तथा काङ्षदा शायमा- 
भख यकाभिधानेष् मध्यना गजाः सतपद्यन्ते ऋग- 

मन्दजातयः ते च ` चा्वबयवाः मध्यमबलामध्यम 

प्रमाणाः स्थ,लरोमाबिलशरोरास्तचरद्ा मन्द््गतयः । 

तथा सौराष्रे पाञ्चनदाभिधाने दापरयुमोत्मन्रा इ्गमत- 

क्गजान्वया स्डगप्राया गजाभवन्ति भौरवः क्िताङ्गाः 

ना।तचरण्डादु्मदाः दुधेत्ताञ्च ख'विधः गजा; ससु 

्प्यन्ते वना द्ध वनान्तरे गतेष दुत्त घ गजेषु धेचुकासम्प- 

कख गुप्रवनेऽपि कालिङ्गकेऽपि । व्रासशोलञ्च भरु हस्त 

धामनमस्तकः । होनायभोगो दुःशोलस्वसहतशरीर- | 

षत् । सख्च्छितस्लनायामी परोणाहविवजिंतः । 
ग्टगखद्पोदोनच्च ऋ्गजातिग्जाधमः | अतः परं 
परवच्छामि संको सस्य च लक्त्यम् । पशुतवाहार्यानाञ्च 
गछतां च व्योनिष॒ | भेदका भवन्येते गजा स 

ड्भ 

कोख लच्चणाः। सद्रोमन्दोष्धमोवाय शुद्धजाति, प्रजायते ! 

त्काक्िच्रायि पाणि गद्तोभे निबोधत । आनन्यान्धि- 

खजातानां निश्चयोनोपपद्यते। तथापि. किञ्चि 

बे थान्नि्रलक्षयठच्यते । भद्रमन्दो भद्रमुगो भदरमन्द 
ग्टगस्तथा ! इ भेदत्रयं मन्द्मुगवोरपि जायने । 

भद्रादीनां च स्वेषां ख्पं संकोखंस'न्नितम् । ऊद्खघः 

कार्य्यभेदेन तच्जनि भिद्यते हिधा । ल्िधा च भिद्यतेमूय 

रकेकन्तु॒ यथाक्रमम् । णवमादथविधं कोति मिश्रल्- 

शस् । शुभाश्रुमः विभागेन साम्बुतम् निगद्ाम्यहम् । सदर 

न्दोभवेदिषोमुगमन्दस्तथाधमः । भद्रमन्ट् सुगखेव मध्यमः 

परिकोल्तितः! भद्रजाति अंह्ाकायेगजेमभ्ये ठ दन्तिनाम् । 

मन्देाऽवयवलेशेन स शक्तो मवति दिपः। खगख्ापि हि ख्पेण 

किञ्चिद्धाहगतेन वै। अशुगत्' न भद्रख जायते शोभनो- 

हि सः । लोचनानां प्रधानत" यखाच्छास्त्रेषु कोर्ति- 

तम् । तख्ान्ध्म, गास सक्तो भद्रोऽपि हि न शखते । भाद्रेणो 
परिकायेन सान्द्नाघोगतेन वा। उन्नतोह्हि गजा- 
नान्त भद्रमन्दोभवेद्गजः । अनेनव हि पेण विपव्यैसेन 

यो गजः। सोऽपि शोभन एव खान्बन्दभद्रद्ति ख्टतः। टव 

विधात् मृगे चापि लक्तणान्बिच्रलत्तणस् । महपवययवाद्ध- 

ल्यात् मृगद््पखछ छेशतः। भद्रावयव निम क्तोमध्यमोऽसौ गजो 

भवेत्" कायेन यो भवेद्धर सन्दोवापि मतङ्गजः । सगगा- | 

लोऽपरद्रैव स भवेद गवान् गजः। मृग्पाधिकल्वं च दश्यते 
यख दन्तिनः । अधमस्तु स धिन्नयः सत्वशक्किविवजितः । 

करदन्ताक्तिङ्म्भै च यो मृगःजायते गजः । येषावयवभद्रो - 

ऽपि हौन एव भवेदसौ । णवर शमाले ख॒ भिच्रभेदा 
मयोदिताः। नोदिता येऽपि तेऽललापि निचरा न्नेया भनो- 

पिभिः। भिखरलश्तणसख यग उक्गष्ट' यद दश्यते । पन्त- 

न्नामपेयोऽसौ जायते हि सतङ्गजः । अतः परम्पुवच्छामि- 

लन्तणं गिरिचारिणाम्। तथा नदो चराखां च तथैवोभमय - 

चारिणाम् । महाबला मद्धाकायाञ्धितांसा गिरिचारिणः। 

सुपाशास्रारूद्ग्धाङ्गाडदपादा गतक्लमाः । उदयानिभभया- 

शौव सनज्ञकोकवलप्ियाः । तटाघातविधौ भुग्नदन्तदारित 

मूतलाः } ` शाद लादिमह्ासत्वस'रूोटातद्खवजिता : । 

मदटखाव्ततोत्ाहादरदमावारिभोरवः ] पांशुक्रोडारला 

निलयं दरमोन्ध,लनतत्पराः । पिषाणवे्टनाथोलाः खे - 

सन्तायनोरकाः | कराद्रस्फोटनिरता सोत्कारकरण- 

प्रियाः} अलुद्खावनश्यामाः सीकरोद्भिरणप्रियाः | 

तायकम््ं खि निः शङद्कामवङ्गाञ्च नदौोचरा; | उभयेषचरः 
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जन्येत नदोपव्वंतसालुषु | ये गजाद्ृट सनसस्ते भवन्यतिथो. 

भनाः । सभामेव नागानां दायालक्षणलत्तमम् 1 यद्यया 

` ज्ञावते यद्य तत्तयेषाभिधोयते। सतवांशकतवाद्दरख पा- 
टा भति प्रता । नपज्ञसच्छाया सिषा तचुतनूरुहा। 

तयातमे;शक्चाच्च जणा मन्ट्ख जायते| तरुणाद् 

सकाशा स्यलकणकवाव्िला। रजोऽ शकत्वाञ्च तथा 

म॒गसखापि हि धूषरा । सलिनाम्ब् सकाशा दत्ता 

तचतनूरुहाः । एकाय विशेषाः खभेद्रादोनान्योदिताः । 

छाया स भिश्रभावाञ्च मिच्रा भवति दन्तिनाम् । वनजाति- 

युष्ेभद्रः गजग्रष्ठो नरोत्तम ' । तभेऽथकल' मन्द्ख यद्य- 

दुक्तं निगाधमे। दुर्मनस्वः तथाऽऽखख' निद्रालुः च 

मूढता । गम्भीरवेदिता देति मन्द्ख तम उदिते: } एवं 

रजोगुष्णो राजन् मृगस्तेन रजोऽ शकः । धेथ्यं स्वय" 

पट॒त्वः च विनोतत्व' सकेता) अन्वधेवेदिता चैव 

भयश्यानेष् मूढता । स्भग व" च धीमन्त सत्वख्ते णाः 

ख्टेताः । अतः सत्वां गक्ञोराजत् भद्रजातिरूदाद्ृतः। 

चिन्रल्वं बाडशिरसोरन्तमण्गितं तथा । दन्तयोरंघ 

वयल" नेनवोभधुपिङ्गता । ऋसनख एतञ्च पेता 

कृशिपाश्चपोः । एवत्व' इषटभागसख घनत्व' समसन्धिता । 

ख्िग्धच्छाया त्वयायामःपरिणाहोच्छुयौ तथा । सत्री 

कतव" गुरुत्व च कायद्यैते गुणाः खटताः । सगलल््यसं- 

पूर्णो दृश्यति न मतङ्गजः | प्रधानावयवे लोके यत्नः 

कायौ मनोभिः । हीनं लष्ण" च कलमा पुष्करं न प्रथ- 

खते । पूणं मांषलं रक्त छङ़मार शुभं टतम् । लगह्गल- 
न्तुभवेद्धोन" इ नस्पतिरिना यनम् । कष्ण भवतु विघाताय 

कलनाषं भटरोगद्प्। खंपूयं शिदधिदं भः एष्कर चदर. 

दलम् ॥ सोभाम्यद् मांवलन्त चुकृमारं तथायैदम् । रक्तपद्म- 

दलच्छायं तथाभिदाच्नपानद्म् । अतः परं शमेन्नत्रे ्रोत- 

सौ पाटलोद्रे। पञ्चाङ्गलप्रमाणेन वतुलत्वेन चाथ । अवा- 

चख च ताख च कणेतालं छखप्रदम् ' छस्व स्वना च वि- 

एला वचिव्रिणो श्यामलोनिता । कु्चिताच दथा दष्टिःस- 

प्रधा दन्तिनां मता।* ताषां ठ ्रङ्गुलावामासा खेत्य- 

भिसंक्निता। खा करोति न्टपतेर्विनाशं शौचमेव इ । 

स्थल दुभि करणी श्यामला न्टषदुःखद्ा । करोति चिननिणो 

नित्यः तदधो तु वदुन्नवम् | भग्ना टदिगिनाथाय रान्न 

धनविनाशिनी | कुर्धिताहोनयोध्ैव युहकाले रिषो- 

जवम् | अतः परं प्रवचचयरामि करभेख .करलच्चणम् । 

न कर दोषमिच्छन्ति बालधेः शास्त्रपरख्डताः। न बाल- 
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धिसमं इस्त नातिदोधं क्रमायतम् । न त्त नातिकायं 

चन क्तं न ङतव्रणम् | नाक्रभेण ऊतोद्योधं म हीनं 

द्थनान्तरम् । न खाङ्गुलिशयुक्तं नातिखंकटएुषकरम् । 

एतज्ञ त्स युक्त कर शंसन्ति कोविदाः | बालये; खसमो- 
ष्ानः समोवा द्न्तिदुःखद्ः। अतिदार्षौभवेद्धतं रायुषः त्त 

यक्ारकः | वतुव्याधिकरो यातुरतिकायोऽथनाथनः । 

खवोव्याधिव्रण याद्याठत्रं णतां व्यथाम् । प्रतिलोमेन 
चस्थूलोगजख छखनाशनः। असमञ्जसह्ोनश्च असमञ्जस 

वठुलः | इःखयोकभवायासकत्तां भवति नित्यः । दत्र 

नान्तरहोनद्च जायते दन्तिरोगञत् | कथितं पूैभेेष पुष्ट- 

कराङ्गजिललणम् । अतो मया न कथितं सास्पतङ्करलच्ते | 

नि्वेलोकोट्)षरोमा क्रमहत्तत्वरं युतः । अण् बिन्दू विचिलरच्च 

दैयेय च शताङ्गलः | बालधेः पुष्करः यावदायामोजात्यपे 

च्या । अरल्लिनयाऽऽनाहञ्च होनष्होनतरक्रमात् । युक्त- 

स्वनेन सानेन करः पृच्तमो भवेत् | निबंलोके च सौ- 

भाग्यन्दोषरोमार्थद्ः ख्टेतः । क्रमहत्तोजयं कु्यादण्ु- 

चिन्टुधुतोधनम् | प्रमाणं भवेद्रान्नः करस्य परिवर्बनः । 

च््ानाहवञ्च सतत राज्चस्फोतिकरोभवेत् । करख को- 

सितं द्ये तज्ञत्णं शुभ ज्ञितम् । अतःपरं प्रष्तयामि 

लच्णं द॒न्तवे्टवोः । कचहोनावतिस्थ लौ विषमौ शिथिलौ 

तथा | दन्ते सदा भद: प्रमाणाभ्याससौख्यदौ । 

दन्तमूले छसम्बहौ सकचौ किञ्चिद्न्नतौ। दष्टौ सदा तथा 

भतषहिदौ परिङक्गोत्तितो । अतःपरं प्रजच्छामि लच्वणन्त 

विषाणयोः ! व्यस्तता सङ्टत्व च प्रांशुता भखश्ुभ्चता | 

वक्त सता चैव धसरच च तता । ्दुताऽ्यो- 

गतितनच्च होनता मूलमध्ययोः । प्रान्तयोः स्यलता चेव 

दघता चातिमात्रता | सपेच्छनककान्तित्व' दोषाद्योते चतः 

इथ । दन्तवोस्तु समाख्याताः फलं तेषाक्निोध मे । 

व्यस्तो च सह्भटौ दन्नौ मदहानिकणो त॒ तौ | दन्तिनिस्ततु- 

तावुक्तौ व्याधिदो परिकीर्तितौ । भ्वशुभ्नो तथा भव- 

सहा क्लोशकरौ मतौ | वक्री चाथीदिनाथाय हसौ च 

परिकीर्तितौ । धरो द्ततायुक्तौ गजस्यायुर्विनाशनौ । 

सदुत्वयुक्तौ नागस्य शल्यव्रणकणो मतौ ¡ स्वलायाघो 

गतित्वे च भतु यातु दःखटे । अशुभं लक्खं द्यो तट्न्तये 

कथित सया । भभ च साम्म्रतरूच्छय यथयावद्नपव्यः 1 

` ज्लिग्धौ समौ सुनिषक्रान्तो स^पूरसौँ व्रणजिंतौ । खङ्लासो 

ददौ वापि ताग्यचडौ हलेपश्नौ । दक्तिषणग्युद्चतौ किचित् 

सृ्ालदुखद्प्रभो । मष्वकन्द्द्जच्छायौ द्ेमचम्पर- 
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पिद्धणौ । मधुपिङ्गो टतच्छायो पोपूषसडशप्रभौ | केतको- 

कृ्माभो च भृगाङ्ककिरखप्रभौ । चष्यह्वारल्िमानौ च 

तद्ानाहश"ुतौ । असोभिलंणै्युक्गौ दन्तौ नागख 

सन्तौ | च्जिग्धौ धनमप्रदौ भठराबुषञ्च करौ मतौ । 

अरिक्नौ त॒ इनिषक्रान्तौ संमूशौः राज्यदौ मतौ । 

निव्रखौ राज्यलाभाय श्कुटाये जयप्रदौ । ददौ सोगषि- 

नाशाव ताख्नवृडो हलो पमौ । अरिसंघविनायाय कोर्ति- 

तौ थास्त्रपर्डिते: । दच्चिणाभ्यब्रतौ भन्तः : कोतिं तौ भाग्य- 

कारकौ । इटयालङुखटच्छायो इभिच्तारोम्यकारकौ | हेम- 

चम्पकसङ्काथौ वञ्ाभरणदो खूटतौ । कुरुतो मधुषिङ्गो च 

निःखपल्न' महीतले । पशुलाभकरो न्न यौ तपो पूषसन्निभौ । 

केतकोकुखमाभो च भद बे'शविवर््नौ । अध्य्दारल्निकौ- 

दन्तौ शु तश्टव्यजयप्रदो | आनाङमानसंबुक्तौ सद्ास्फोति- 

करौ भतौ । इद् शुभकरं राजन्  द॒न्येलं्षण भतम् । 

खतः परं प्रवच्छानमि नेत्योरपि लक्ष्यम् । भाजारनङ्लक्रौ- 

ञथाखाम्गनिमेच्तणान् । स्ङंदोषकरान् राजन् ! गजान् 

दरेण वजंयेत् । च्लिग्भे सध निभे दोप्रे कलविङ्काचिसन्निे.। 

रक्तपद्मदलच्छाये पद्मरागमयिप्रभे | निधरमाग्निशिखा- 

कारे इन्द्रनोलसमप्रभे ¡ सौम्यटदिसमायुक्तो ब्रज्गके लो- 

चने शमे । स्िग्धे टद्धिकरे भक मधु पिङ्ख जयप्ररे । दीप्त 

दो्रिकरे चेव प्रतापायतने वथा । कलविङ्गालचिद्पे च 

धनधान्यविषद्ने | चामोकरकरे नित्यं रक्तपद्मदलम्रभे । 

पञ्मरागनि चेव रब्नालहारकारके। निधभाग्निशिखाकारे 
प्रतिपच्चभयङ्करे । मानयुक्रे च सौम्ये च ले चने बलवद्धने । 

अचिक्ूटकटोदे निम्बो राच्चविनानौ | संपृतौ च 
बलोत्साहमदटदिकरौ मतौ] दन्ताय भवेन्नित्य' 

तालुकं षोडयाङ्गलम् । षड्ङगलंः शत्वेन वंश 

गध्यगतं भवेत् । तथा शुभाशुभ चैव लच्षणन्न : प्रको- 

त्तितम् । ठसरम्मरिदग्ध ञ्च ठेष्ण कल्माषमेव वा । चतुर्बिध- 

निष्ट खाट्ययथावद्भिधौयते । शष्ण' मसीसमं न्नोयं क- 

लमाषं छष्णलोहतम् । मांसख धृन्बवसतैः च परिदग्व प्रको 

त्ति'तम् । रंसर च्च तिलच्छाय' कथिष्ठ शास्त्रवेदिभिः । 
नभस्यस्य यदा पित्त दीयते तालकं ष्टम् । लष्णतालुस्तदा 

नागोजायते पापलल्षणः । व्याधिभिः पीड्यते नित्य' वात- 

पित्तकफोद्धवैः । ढतोयां वा चठुयो' वा दां प्राप्य विन- 

श्यति। सखामेवा पलायेत बड्शस्त्रकतत्रखः । शस्त 

ख्ख तपूर्णङ्गः कतान्तमदनं ब्रजेत् । वातपित्तकफा यख 

करन्ति तालुके गदम् । गभेस्वशयषर कल्माषतालकं तख जा- 
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यते लब्णतालनि ये दोषा रक्त चेव रुणा: रटताः। कल्- 

माष तालन ठु भवन्ति च योरपि । रक्गच्छायं यदा वंचे 

पाञ्चयोस्सितं भवेत् ।. तद् मध्यफल' न्वं गुणदोष 

समाच्रयात् । यदावंथेच ऊष्णं खात्माश्रंयोखाख्नता 

भवेत् । भत्रे गजनकं कल माघं तालुकं तदा । किच्चि- 

दलोनः ठ् यत्तालु परिदग्ध तदा भवेत् । नागखाधोारण- 

स्यापि बलच्वयकरं छ तत् । ठर च भेत् तालु पि 

कोपससुद्भवम् । महामालविनाशाय वारणशखेपजा- 

यते । (महामाले हस्तिपकः) छष्णताकारपि यदा दचि- 
खावेन भवेत् । दश्यते नित्यमेवं हि तदासौ देषवजितः । 

यथा ग्टहृखाति ने दोषान् लेकः खखुमाह्ितिः । युणान् 

करोति द्ये न तथा कयितानपि ¦ दाषषु' लचग्णं शस्त 

यदाचा्चैरदाद्तम् । वत्तयैवावगन्तव्यं नान्यथाल्ापि 

भाषितम् । एवं जिह्वापि मन्तव्या तालनः समलच्चणा | 

अरब्िमालः देघयेख विस्तारेऽाङ्ग् ला मता । अशभ लकं 

द्ये तत्तालकख मयोदितम् । शुभं च साम्धुतं वच्य लक्षयं 

श्टण् चानघ ! | रङ्गं शेतं कषायं च तालकंखात् शभप्रदम् । 

रक्तां टद्धिकरं भतंस्तथा चादुविवङ्गेनम् । दन्तिनेऽ- 

शोकपुष्माभं रिषएुच्वयकरभ््रतम् } श्रोतं ुषिकर' चापि वा 

रणसो पजायते } चम्पकाभं तथा भत्तरारोगम्यख विव- 

ङ्नम् | कषायंसर्वदा ख्यात प्रयातः सौख्यवद्ध नम् । णवं 

जिद्धापि रज्गाभा सव सौख्यप्रदा मता| अतःपर भ्रव 

च्प्रामि खक्ण्याच्रित्य लच्म् । दन्तिनि मानहीने च 

टको मानवजिते। (टको ओख्सन्धी) ससखरोगकरे 
नित्यः पर्डितेः परिकीर्तिते सव॑सौख्यप्रदे तद्ध 

सपे हादशाङ्गले । अतःपरं ब प्रवत्तप्रामि लक्षणं चिबु- 

कोषयोः । अरोम शम्बलोयुक्तमाताश्न चतथा लघु । गज- 

खोट न शंसन्ति नयो दनरोगदम्। दोषरोम छसंपूखं 

ओषः पद्मदलप्रभः । षोड़थाङ्ग् लानाहञ् हस्ताद्ध' वायतः 

शमः । भद रायुःकरोदोचौ दीषतोमा च को्तितः। 

पूरैः पूरयते कोशं रक्तः सौभाग्यदोभवेत् । शरभं 
तथादोन चिबुकं न प्रशख्ते । तद्धि वारणनाथख खखरो- 

गकरम््तम् । चतरङ्ग, भानन्तु स्थल रोभाव्िल यत् 

तत्र शस्य गजेन्द्राष्णं छखाल्ङ्कारकारकम् । निने व 

विषमे चैव होने चवाशएभे मते | मदहानिकरे “ नित्न 

सगदे कर्यरोगदे । शश्न्िनादयुक्त च शभे चैव छखप्ररे । 

भानं च कथंपाल्यासतु मूलादारभ्य र्द्ते । बाद्धिलयावषि 

कुम्भ च हनं निन च गहितम् । इखरोगकरः निय 
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सत्यहानिकरं च तत् । पू" चैशोच्नतं सार्घहस्तमालायतं 

भवेत् । तद्धि वारणनाख रखरोगकरं मतम् । चत्रङ्ग्ग- 

भानत स्युलस् रोमाजिलञ्च यत् । तत् प्रथस्त' गजेन्द्राणां 

सुख्डालङ्कारकारकम् । अरलिपरिणाहच्च करिणां सत्वश- 

क्रिदम् । वामनं इस्तहोनञ्च परिष्णडविवजिं तम् । 

अव्यक्तञ्च न शंसन्ति वातङृन्भ विपत्करम्  दादशाङूःल- 

बिच्लारन्दर््येणाष्टादथाङ्ग लम् । व्यं क्तिषटाकारं तट्भ- 

सयाभकारकम् । गत्ताकारे च निर्याणे कठिने चातिङ्ग- 

द्िते। शिरखारोगजनने गजखारोहकख च । सपू सृङ्- 

मारे चसुप्रथस्तेप्रकोत्तिते। राज्चटद्िकरे नित्यः भति 

जयक्षारके | इटमेऽ हि विन्नयं लच्तणं कटपाश्वंयोः। 

ऋअतःपर प्रवच्यामि लच्वणं कुम्भरयोरपि । पिषिमत्वमरो- 

ल्व" देषच्छायाविवणेता | समता करटष्ट्ाभ्यं समा- 

धिक्यमपूख् ता । व्यक्तता वामनत्वं च परिणाहविहो- 

मता । तजुभावः शिचखरयोः क्भदोषा दय छ्टताः । भत्- 

च्चापत्करो न्नेयो विषमौ रोमवर्जितौ ! देच्छायावि- 

वौ त॒ यल् लोकविवह् नौ ; कण्टष्टटसमो चैव प्रयातः 

प्रविनाथनौ। सानाधिकौ च होनौ च भतुरुच्छेद्कारकौ । 

व्याप्नौ च वामनौ चैव भक्त: कोल्तिंविनाशनौ । परिणाह 

विद्धीनौ च कोथक्षयकरो मतौ । शिखरस्य तलुत्वेन युक्तौ 

कुम्भौ ठत रोगदौ । अशुभं लच्तण' हा त्ब स्प्रतञ्च शुभ 

श्ट । समौ दोवकचाक्रान्ता विस्तोशिखरो तथा | कण 

मूलात्यमारभ्य इस्ता्देजमितेच्छवो । सखहतौ च पोनौ 

चच कामिनोकृचसच्निभौ । समाकान्तललाटौ च देडच्छाया 

खमप्रभो । अारोहकथरोराङ् दथ नावरणच्चमौ । स्रोकौ 

च स्तौ च शुभौ न्भौ प्रकोत्तितौ । समौ च दोष - 

सोभाणौ भतः ` खोसौख्यकारकौ । समानौ रिपुनाशाय 

तथैव च सखच्रतौ । सणडतो च पीनौ च वरस्तरीलाभका- 

रकौ । यतर् ना्करौ श्यौ कामिनीकुचसचिभौ । समा- 

ऋरान्ललाटौ च सुखदौ रोगनाशन । ऋआरोहिस्य- 

गितः स्रोकौ च जयगप्रदौ । टन्तौ च हस्तिनां कन्भौ 

युष्पालङ्कारकारकौौ | व्यतःपर प्रश्छामि कथयोरपि 

चच्णम् । निरेौमथौ ख्षसाकोरौ तलच्छिद्रौ तलत्वचौ । 

(ला सिरा) शद्धटौ विषमौ खच न् टितायौ च निट्रौ । 

ख्तश्बौ च वलौ चैव क्सो नागख निन्दितौ | फलञ्च सा- 

म्पतं वच्छे यथावदनुपूर्वशः निर्लोमशथौ सतसाकौर्ौ गजस 

कणरोगदौ | निलरौ व्र द्रितासौ च यादःकोशरौ मतौ । 

श्वयो च वतुःलौ चैव गजखायुविनाथनौ । अतःपरं प्रष- 

` श्रमोदजननः 

च्यामि शुभकीविनिञ्चयम् । दिरल्िभानसयुक्तौ सिरा- 
जालविवजितौ । सप्रलचौ मराच्छद्रौ क्िग्धो दन्द्भि 
निखनौ । कपोलमण्डलास्फालात्तत शब्दौ चरमः । 
करौ चामरस'काशथौ ्टदुरोमठताचनौ । अजजरग्डदुएा- 

न्ावोषटुगुप्ाकचरूलिको । मयुरतालटन्ताभौ दवितोयेसमो 

शुभौ । दिरल्िमानस युक्गौ भतुरायुःकरौ मतौ । ससाजा- 

ङविनिभुक्तौ शिरोरोगविना शको । समत्वचौ महाच्छिटरौ 

गजलाभकषरौ मतौ । क्िग्धौ कान्तिकिरौ नित्य' जयदौ 

उन्द् निखनो । शल् नाशकरौ पोक्तौ दरोसोलतता- 

इनौ । अजजरच्छदुप्रान्तौ प्रयातः सौख्यकारकौ । 

गजस्योपचयायैव  रैषद्गुघ्रायचूलिकौ । मयूरताल- 
इन्ताभौ तरङ्कबलवद्गनो 1 सुविस्तोरसौं समौ भतं 

ममभिलाभकरौ मतौ | कणंयोस्तु समाख्यातं म्यैतत्- 

शुभलक्षणम् । करस्य साश्मतं वच्चे यथावद लुपुवे शः । 

च्यवक्रोद्धीनो दोषश्च कण्टश्च शुभदोभवेत् | आरोह 

कप्रमणाञ्च मशः ङुञ्जरसख च । आवक्रः परिणाष्टेन 

सप्रषश्यधिकं तस् । च्यङ्गलानां तथायामे हाद 

भेवाङ्गलानित। स्पूं पिरडितोदय न्तम णिविभू- 
भितः ! कर्ठोवारग्यनाथख णवं भूतः पूजितः । ऋजु: 

सभ्म्ेःकायं सिदविदः । अद्धसोजव- 

जद्भकः को ्तितः पूं पिख्डकः । उदो यटि च 

प्रवापं कुरुते तथा । अन्त्र णिखमायुक्तोमखिरलप्रदो 

भवेत् ¦ करालच्चातिनिन्न च आखनंन प्रशस्यने। 

करालं यात्रथुभं निश्च व्रणकारकम् । दर्ये 

इ्वमात्ः ठ विच्लो्ञ्च शभ खटतम् । विस्तोें पिश्ल तं 

राज्यः सम्पू कुरूते जयम् । वं शखाथ प्रवच्छामि लच्णं 

त॒ शुभाष्एभम् । अबयुच्छितोनिन्रपारः हसो वंशोन- 

शस्यते } रान्नां च पादरोगाशां क्लां चस भवेत्सदा । 

ज्वत्यङ्ग लायासमासनात्यद्धिमाखनम् ॥ यावत् प्रपूयते 

पाश्च वंशोऽखफलकाकतिः। शुभा न्नेयो गजेन्द्राणामा- 

यामः कुरते सुखम् । पृषपा्रं स्तु लाभाय धतुः ष्टः 

धियं नयेत् । अरल्ियसानं त॒ पेचकातमञ्चिमासनम् । 

घनास्थि विषम निश््रङ्गहतं पुच्छरोगदम् । मांशोप. 

चयपूे च विस्तोणेञ्च शुभं मतम् । जघनोपरि रोगास - 
तद्धि नाशकर' मतम् ।(पेचकात्पुच्छमूलात्)। पच्छोगजस्य 

नो शस्तो वद्धदौघौऽतिलम्बितः । करोति महती पौडां- 

रात्रच्ाधोरणख च । द्रहुलसवु ्टयुलेन दर््येणषाद- 
भाङ्लः । सपूज्यः पेचकोन्नेयो गजभन्त,; छं खप्रद; । 
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वक्रंस्थलच्च हस च एच्छ कदविवजितस् | समाना 

च नागख सर्ववदाषकर भवेत् । वक्र जदोष सखन्धि- 

दोग: पेचकः गोपुच्छबालप्रतिमकचन्रातविभूषितः। भूमिं 

ठनस्येत् यस्तु चदरभिचाङ्ग.लं : सदा| सं शुभे बा्त- 

धिक्ते गजभततखप्रदः । अतिप्रमाण" छख च कर्डर 

विगतप्रभम् । सिरालं चाशुभं मेद् राजहस्तिपदुःखदम् । 

शस्त भड्ङ्गःलायासं नाहतः घोडगाङ्ग.लम् | सिरा- 

जार विनि क्तमाख्रपन्ञवसप्रभस् । इयद्गःल' खोतसा युक्त 

विन्दुमात्रधिवजितम् । भेद" प्रस्त पिज्नयं भवं जीवित- 

बह्खंनम् । अतःपरं प्रशच्यामि लकण' गाल्रयोरपि । होने 

सन्च रदँ च सममासोच्छपे तथा| विषमे च कवाक्रान्े 

माले नागख्य निन्द्ति। होने तन् च कुरतः प्रयातु 

विनिपातनम् । सममांसोच्छमरे यातुर्विंषमे च विपत्करे । 

कवागिले गजघंव गालरोगङरेतथा । अतःपरं प्रवच्यामि 
मालयोः शुभलच्चणम् । साद दिर स्तिरः शताङ्ग ल- 

समानता | एर'मिते ते गाने भत् रारोग्यसौख्दे । 
खमे च कचश्टोने च गजलाभकरे तथा } गजख चुटि- 

दे नित्य मांसले च वने ख्टते | मातरो वारण्नाथख णवं 
भूते शुभे सते । चिपिट वा सफलके गात्रो गकरे सदा । 

सपू राच्यदे भतुं गजख वहठस,प्ररे। तथैव रोम- 
निहिते गज्छ गलोरगदे ! अतःपरं प्रवच्छय-मि नखा- 

माञ्च शुभाशुभम् । होनाःङष्णा् खण्डाश्च खास 

न नखाः शुभाः । सद् च रोगदा इोनाःलव्णा भदविना- 

शना; । खर्डाखतागजस्देव पादव्याधिषिवद् ना; । च्ि- 
ग्धाचन्द्राद्षड्काथा समानेन॑व एरोानखाः। सप्रादिपह् 

संख्यानि च्यङ्गः लानि क्रमे हि । एव" विधा नखाः शस्ता 

भवं रारोग्यज्ञारकाः। अतपर प्रव्तयुमि पादयेरपि 

च्तणम् । होनौ चष तलौ खच चरणौ दन्तिः खटौ । 

इस्तप्रमाणो देष्येय कृर्भाज्ारो चखप्रदौ | अतःपरं 

मव्चयाभि लच्ण्ञ्चापराच्रितस् । ऋल्युच्छिते च ोने च 

निन्दिते चापरे तन् । सम्प्र च शुभे ज्ञ ये ल्ररत्यायामस 
युते । निन्दते रोगदे न्नव पूजिते प्रभुसौ ख्यदे । दादया- 
दल हनं त् खासनात्पञ्चिमासनस्] अपरपादयोञ्चापि 
चऋयामोःरलिमानक्षः | नखानां च तथा मान षड्ादि- 

चदरङ्गलम् । प्रधानावयवानान्तु लक्षणं कथित यथा| 

उत्सेधायामनादह्ानां साम्रतः कथयान्यहम् । समतन्त॒स- 

मायुक्रातन्तुना वत्ति तेन च । प्रश्ले दिने नित्य मानः 

कर्धीत सानपित् । सप्रारतनि गजेन्द्रा प्रमाणं वनज्ञन्मनाम् । । 

इभ 

असनं यावदुत्सेधस्तलसन्विस् क)रितः । पेचकात्मति- 
समानन्तु अवामोरल्नयो नव । मध्यदेशे वदान दथ- 

रत्निः प्रकोत्तिंतः' मानमेतद्धि भदरख हनिभिःपरिप्रदो- 
स्तितम् । सप्रभेन त॒ भागेन होनं मन्द्ख जायते । मन्दा- 

इोनं मगाख्यख्य षड्भागेन प्रकोर्तिंतम् | एव" क्रमेण 

वक्तव्यः मानं मानविशारदेः। किञ्चिन्मानाथिके वापिनं 

दोषः सप्रपद्यते । दोषाणां च गुणानाञ्च इद्धिरेव फल- 

प्दा। सत्वं हि वारणेनद्रा्णां नित्य तन्त्रे ब संस्वितम् । 
स्िग्धे मधुनिभे दीप्र कलविद्घािसचिभे । रक्रपङ्दल- 

च्छाये पद्मरागमणिप्रभे| नोलच्छाये अतीच्छो च गजे सत्व 

पर(तिठितम् | भाजरप्रानंराटोनां सदये नोबलं गजे | 

षोनसत्वाङ जायन्ते गिरिक्रुटोपमा अपि । अधिकं षु षकर' 

यख मांसलत्वेन जायते | प्रभयाच कषायं खान््ानेनाङ्ग,- 

लपञ्चकम् । क्िश्चिदरूने च विन्नेये खोतसो चतरगल । 

स्थलपञ्चाङ्् लायामा लृ ला नाह मानता । इस्तोऽपि पूवं - 

मानख स्य.लत्वे नाधिकोभवेत्। रोमथोनातिटइच एलः 
षडिभरङ्ग लेः । आयामेन च होनःखात् पूवैमानात् षड्- 

छले: । नातिगोषुच्छसंस्थानःलब्णविन्द् विभूषितः । आखा - 
नादे रति मानौ ठ साद हस्तदयायतौ । पोय॒णुरदच्छा 

यौ किद्धि्चम्मकपिङ्कलौ । स्तिग्मै स्ग्धतभावेव दन्तौ 

नागख कोतितौ । दन्तावेष्टावतिस्य लौ कचाक्रान्तौ सुनि- 

्रो। प्चाङ्गलौ कटौन्नेयौ मांशोपचयपूरिलौ । 

प्ये कटोपरि तथा श्रोतखो हक्क, लान्रे । एकाशोत्व- 

द्लानाहे हाविंशत्यज््लायते । किञ्चन्नतं कचाक्रान्त 

बाह्यं परिकोर्तितम् । पतिमानं व विज्ञेयं शः 

सचदरङ्गलः। अध्यदधरल्िमानः च प्रमाणान्तर- 

भेदतः । अयाममल विन्ने यस्वलधरस्तु दाङ्गलः | विच 
त्वद्ग नानस्तु परिणाद्टोऽभिधौयते । पद्चाङ्गलंत चिबुक 

किण ठ नवाङ्ग ले । ष्धवि शदङ्ग लायाभे सङ्कते परिको- 

्तिते। च्छध्यद्रब्निकौ कर्णौ विश्तारेख कचाचिढौ ¦ 

कषायपज्ञगौस्यलौ ठच्शविन्द्विचित्रितौ | सषद्धामकरा- 

यामाववचलौ कचाविलौ। पञ्चाक्ग लान्तरौ पोनावभावोषौ 

दशाङ्गलौः । कर्णात् शाान्तरं यावत् भ्वत्यद्ग लं शिरः । 

वातङुम्भः तथा ज्ञेयं स्युलं सप्रदथाङ्क.जम् । चन्न खा- 

नां शतं सावमाना हि दद्ध, लाचिकम् । ऋायततवे च पण्ड द्य 

दथाङ्ग लमिति टतम् । भद्रखैवासन ज्ञेयं तरत सप्त 
रल्िकम् । षडङ्ग लो च्छित स्थल तुचं लाद्धःल न नवः। 

इछमूलाद् दिश्तन्तु जायते परचिमासनम् | उद्छरुयेण 
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ठ. हनं खादासनं षड़भिरङ्गलेः | पेचकस्तङ्कला- 

यामोलम्बत्वे नाङ्ग,लनयम् । वि शचङ्ग ल माना भवेत् ु- 

च्छोयधागमम् । प्रान्तपाद्क्रभेसोव तथायाभेऽङ्ग लब्रयमस् । 

टेष्येण्त॒स विन्नेयो भूभेरशाङ्ग.लोच्छितः । इटं बाल 

ध्मानं ठ मभन्द्ख परिकोरितम् । स्दरयमरल्निके मूले 

अपरे स'प्रको्तिते । उदरे चातिमात्रं खान्य इस्तद्या- 

यतम् । विशङ्ग लाना कष्णच्छायं सद्ा भवेत् । पञ्च 

चत्वारि च त्रौणि अङ्ग लानि नखाः कमात् आअपार्ड वि- 

बराः कुन्दाभासाच्चापरपादयोः । अनेनव त॒ मानेन गाल 

पादसमाख्रयाः । नखा मन्द्सखय विन्नेयाच्चरणाख कचा- 

विलाः । अतिस्छूलः एथुत्वेन सादहस्ता धिकः करः । अर- 

व्रिकःवा, दर्घ्यं प्रमाणं गाब्रयोरपि | उरोमभणि 

स्तया न्योरन्निमात्रोऽतिमांसलः । विं यङ्ग लमानस्तु 

अन्तगं ल मणिमत् | अनेने हि मानेन वातङ्गम्भः 

प्रकोत्तितः | रएते प्रशस्ता मन्द्ख मूनाथ } कथितास्व | 

नोक्ता वे तेऽपि भद्रख विज्ञेयाः समलच्षणाः । मुगख 

सम्मतं वे प्रदेणान् रक्तणान्वितान् । त्र् ल" पुष्कर" 

तख लनगङ्ग ले ग्रोतखौ तथा । अङ्गलानि च चत्वारि 

क्ति तास्तरख चाङ्ग्लाः | तुः करः ब्रव्ररलिःखा- 

द्ानादे साद्धंरत्िकः । बाह्ित्यात् पुष्करं याव 

न्मानं सद्धिरुद्ाष्तम् । तथा तदुतरौ दन्तौ दौष्य 

सादवैदप्रलिकौौ । हसौ च मस्तकौ खातान्योः सप्र 

दथाङ्गलौ | प्रतिमान तथा न्ञय निम्न परञ्चदशथा- 

कगलम् । दहल चिबकं तस्य्याद्धरस्तु षड्ह्गःलः। 

अषादशाङ्कःलागाहे कणो त॒ षड्ङ्गले। सखाता- 

मह्गःचविंषल्यौ कपोलौ निन््रमध्यगौ | कटौ दयक्गमानौ 

त निर्याखे चतरङगले । नेते चापिवतथा साताचिष्मभे स्य्- 

लतारङ्े | नातिव्यक्त' समांस स्पाहातङ्म्भ' द्शाङ्ग्लम् | 

गर्तकारञ्च निम्न च कटकु्भ'तयेव त॒ । अष् लान्र' 

बम्प यमि षोड्थाङ्गुलः। विं शचज्गलकौ कर्णौ स्तब्धौ खनत 

च वर्तुलौ । षखव्यङ्ग लानाहा आयाते षोड़याद्ःला । 

सोवा सगख विज्ञेया करालमासन भवेत् । सां द्यरलि 

कायामः कृञतङ्गोऽतिमात्रया । वंशोमृगख विन्न यो निम्न - 

तल्निभप्रंभः । स्थ लास्थि विषमं निम्न षच्छमध्यड रालि- 

कम् । शासनेन समः चव मुगख पिमासनम् । पञ्चाङ्ग, 

लसतु विक्नेयः पचकोगुदस'खतः | कचायन्विसमाकीस : 

स्य.लोखचच बालधिः । ऋअपरापाद्पाण्णिम्यां इहस्त- 

मालमसषठच्छुयः । दोषतनुरुहच्छव्रोदिषप्रयङ्ग् रायतः । 
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ततुप्रमाणे तथा गाल चिष्टि चापि निर्णभे। चरणा गत- 
च्छायेषदस्तिदक्क लैनसैः । स बुक्ताःर टिता निन्ना माने 
ना्ादशाङ्लाः । रुते शमाले ष कथितं मृगलच्चणन् । 

अतःपरं प्रच्याभि तेषां बलपरोक्तणम् । गजा न ब्रलह्ोनेन 
खद्पेखापि शोभनाः युणेषुपि बलं श्रेष्ठं तत् धरीच्चीत 

पण्डितः। शरीरान्तगंतः प्राणो बल शब्द न को्त्य ते । करियते 
वारणाय तखोपायेः परोच्षणम् । जाम्ब नटस्य ता्रख 

पलानां रजतख यवा | ऋ्टाद्शख्डस्राणि युत्यासं- 

ग्टह्य वेगवान् । दशयोजनमध्वानं गच्छति सरमवर्जितः । 

यो गजो गजमध्ये तु स उत्तमबलः ख्टतः। यञ्चतुदंश- 

साहस्तभारमादाय गच्छति ! सप्रयोजनमध्वान' € मध्य- 

मबलोमतः । द्शसाहच्खिक भार ब्टद्ोत्वा पञ्चयोजनम् । 

ध्वानं योहि संयाति स होनब्ल उच्यते ¦ सत्रिभा- 

गदि्स्तेन परिणाहेन संयुतम् | चतडस्लतनिखवातं त 

यो भिन्त मोहि सः । अथ वोत्पाटयेद्वापि बलेन 

महता युतः । साद्ंतिहस्तखातन्त सप्रहस्तोच्छितः 
वथा । पञ्चाशदङ्ग. खोकेन परिणादेन सदुतम् । भिनत्ति 

योगज; शोर च्िपयदखत्य वा एनः । स गजानान्त्, 

सर्वेषां मध्ये मध्यबलो मतः । इत्तत्रयनिखातन्त, 

पड्हस्तोच्छयभेव वा | युक्त स्य लतया चेव पूर्वस- 
ख्याद्घ मालया । भिनत्ति हेलया यस्तु उत्खातं वा क- 

रोति वा | स्तम्भ कुद्धरमध्ये ठ स होनबल उच्यते। यु- 

रुत्वे च यतः अओ" युरुतवादधिक' बलम् | बला दभ्य धिकं 

सत्व" तस्मात्सत्व' निद्पयेत् । शुद्गस्फटितसङ्ाश' रुत्व दि 

शरीरिणाम् । दलेक्तय' विद्यते सम्यगुपायेसतद्धि लक्तयेत् । 

स्.प्रथस्ते दिने लग्ने गजोगेरिकमर्डितिः । करः 

चामरशङ्कादिसखाभरणमूषितः । पादान्दोलनस'जात-- 

घर्टारवनिभखनः | खारोहककरास्फाल ठतो त्साद्ोच्नता 

ननः | अत्यन्तः ढोकप्रच्छीषु पार्यकेालाहलाकुलः । 

बेगेल्यानङतास्काटदन्नसंबटुमदंनेः। ठता कामपि न स्तस्य 

वेदनां योन मन्यते] येहि मदैःठतास्फासैः खकटं 

भन्तेमिच्छति | नापसपति भौव्यानोप्रतियातं रणात् कचित्। 

कणृठगर्जितनादेन  परिपूरितदिग्म खः । निवच्त्यंते च 

दःखेन सं भवेत् सत्ववान् गजः | य धयञ्चसमृद्धः वा 

मजमालातिमोषयम् । = रागोल्याससुङ्ध.तगम्भोरकल- 
कुलम् । उल्याय समरे गच्छेद्रोपरञ्चितलोचनः। 

दन्तदारणरागेख प्रतिनागङतैत्तणः। प्रषारितेरतिस्तयै- 

निःशङ्क" कणपद्धैः। ये ग ऋयतिवेगेन स भजेत् दत्दान्- 
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गजः । शाद् लाशतिंसत्वाने लांसवजितमानसः। कतकं च 

तथा नागं बेभिनच्् चभो हि सः दावानलशिखिच्र - 

खीशब्दसंनरासजितः | वनेष श्िचरत्येष स सत्वसहितो 

ग्नः | कतशङ्धाउशाद्यस्तु न वारोह्िणमोयते । सङ्क- 

चन् मस्तकं टौनेमन्द्ान्बन्द्तरो भवेत् । आलोकयति 

खाश्चीनि चोत्कतारकरणभ्रियः। आलोकयति सोश्भ्यां 

लो चनाभ्याम्ब्रतिदि्पिस् | पदाव्यश्चसमृद वा ज्वलन्तमिव म- 

न्यते । अधमस्तु खविन्नोयो गज सः चअमवर्जितः। यस्तु सं- 

घटति मन्द्" टितश्चापसपेति । तथापसप्यं वेगेन दन्ताषातं 

प्रयोजयेत् ।  किञ्चि्िच्यग्डखोभूत्वा कतचीत्कारनि- 

स्वन: । कुरूते दन्तखंघातम् स विन्नयेाऽषमेगजः'" | 

प्रथमादिपञ्चसखदशाद्च भटविकारमभेदशक्राह तत्रौव | 

` "त टतरूभवनेान्प लनरतस्तु षष्याङ्गजो भवति । करषद्- 

नाजिकंटस्यल गलनुमद्सलिलसिरेभूमितलः । श्यामे 

रिषुभरकरर्विखक्तशरनिकरशल्यसदहः । करवीरपुषपलो- 

शदितन्येषनः स चारदारुणाकारः | प्रतिनागखंषदारणप्र- 

कतिरशलस्तु सप्रम्याम् | न शखोनि नेष पर््याति च नभय- 

ानाति सवसतलतम् । यञ्च घनास्फालितं सुखरितः 
चाननं पतति कारयन् | न सहन्ते तख गन्ध सष्धोचि- 

मात्रङ्जकरकटाः करिणः | मदि तनिजबला विक्त 
नादाः प्रणश्यन्ति | न नथा शह्गभरणेने चाभरेनाक्त- 
मालाभिः। भवति यधा मदसारमं खख शोभा गजे - 

नद्रााम् । क्मगिरह्िता भक्ति हि षी वा पञ्चमो च~ 

ठर्घौबा । दोनावस्था करिणा सत्ववतां मद्षि्ेचेण । 

अतिटमद्विकारे ष्टद्यन्ि शिशुमदेऽपि मातङ्काः । स~ 

त्वातिरोकबुक्ताबलस् ओभा परां प्राप्राः"” | स्यलभेदे न 

मदोद्रमफलं तलं शाह “कुरुते नरपतिठषटि' दक्षिणग श. 
स्धलो द्तन्द्ानंम् । रोमोद्तं च वादर्शे षद्खट् सदा 
भवति | उभयकटस्वलसमनिगेत' च विषयख उदि. 

करम् । शिशिरद्वगन्धिपरिमलं छखप्रद् जायते भर्तुः | 

माङ्गल्य चोजननं सोभाम्यकर सत्वजननः च | माद्यन्ति 

यत्र देशे द्शाविपाकेन बलक्ततानन्दाः | करिशंस्त- 

च्छन् राजा वद्धितवथः खं वसत | कतकबङ्संलापरि- 

मनद दखदोमटेा भवति । मूत्रपुरीषस्व दा्टकफरसो- 
नादितीव्रगन्धधरः। अशुभकरोऽसौ नरपतियानु्ा जगा 

यतै मद्: | जायन्ते ये भावा राजन् ¦! मद्खण्डमर््डित 

सखस्य | नागस्य मद् विगेषाल्तांस्तान् प्रबच्ामि । चाल- 
यति  इगन्धमिवात्राय एकर किपति प्रेरयति । लेदि- 

ब्भ 

जिह्वाय ख कणो विषरितोष्षटः। रुपीद्य पु्करासे ख 

चाङ्ग् लि" निःअसन्चाधोवद्नः । तियं कपर चौ भवति सो- 

लिताच्चः चं स्वत्व । तिर्यक. चालितवदनमङ्ग लया घुष्- 
करप्रकम्मेन । किञ्चित्ससन्नताख्धः कथेकर्ड यनं कुरते । 

किञ्च द्ेयत्वा मेद, नाशयति कोशठन्् नम् । ष्टः 

क्रोड़ति पवत्ति ताननो बन्नस्तम्भ कतमत्सर; । प्रधा- 

वति सुवे करः विषाणशद्यम्ब गजं ति सलिलपरितज- 

लधरगम्भ्ौरनादेन । उच्नामितायदस्तः खच्छन्दङ्च्छ- 

तिक्रापि । युरुमक्षिकञ्च भवति वनतरूगडनोन््र लनालु र- 
तः। वागङ् श्खजातं बाधनं न सते हाभिन्नरखत्वोयः । 

तिर्यम्विकललत्वाञ्च तथा सगजो रगुरुमलिकोन्नेयः । 

रमते च पांशुविकरणकद मावगाहाद्यैः । खवविधख- 

भावो मदभेदवशाद्रजेा भवति । ये यख्िच्नेव ऋतौ 

ग्टद्काति मदम्भतङ्गजः छखदम् । स च तस्छिन्नव घनः 

प्रभिद्यते दानयुक्तञ्च । इति मदटद्धिषिशेषाः कथितास्तव 

भूतकेथ ! तत्त्वेन । परिवत्तेते मदेायैरहतभिरशुमैसत 

वान्वच्छ । प्रतिवारवाभियान. राध्वगमनात् कुमे - 

जनाद्धापि । बन्धनदेषाञ्च तथा दण्णाकु्ोड़नाञ्चापि ॥ 

शाद् लादित्रासादावानलेल्काथनिप्रपतनाञ्च । (अशनि- 

रत्र षिद्य् त्) । नश्यति मदोगजानां शषः वक्ष विन्नतचच 

तथा । मातापिटजं दषैमन्दमदानन्दवजिंताश्च तथा । 

जायन्ते दरदा यैर्यथा तथा साम्पुतं वक्तपरामि । मन्दमदेन 

हिकरिणा जण्तः किद्धिम्मदटोगजे भवति। मद्विराह्तेन 

तथा जनितोमदविवजितेाऽख्येव । समदेन त॒ बा ज्ाते- 

गजे गजेन्द्रे ख भवति तद्ध मदः | णवं मद्प्रकारा मात- 

ङ्गानां खष्ठद्िष्टाः । श्टण॒ साम्मुतं नरेश्वर ! सदापसरणे- 

वानि विद्धानि | यानि भवन्ति गजानां मन्द्स्दुमद्- 

विगलितसम्द्यानाम् । त्तच्छायायुकतेनिर्छोचितगर्ड- 

ख्यलगतस्ोः। कुष्यति येभ्यः शङ्काङ्करोति तेभ्येएऽपि सत्वस्यः। 

गर्डस्यलेन जिघति करका स्ति नैव इस्त न । मूल- 

खरौषाखिचनो जिघ्रति वारणलता नि यात्वा शनेगच्छति । 

रुततं परिमृषटदानराजिपरोकीकटो हसतेनातोव सङ्खषणं 

कुरूते । सहछरभिनन्द्ति निद्रामलसो मनसा न तुद्षप-~ 

याति । लिङ्कान्येतानि करिणा सदेन ख्च्यमानख जायन्त । 

प्रतकृञ्चरयुद्धकलो बलदहषेद शावयोभ्यस्वगुभः | भवति 

सदोनागानां तापादिसरद्धवख शुभः''\ “*खेपवान्मदसम्य- 

च्नोविन्ध्य्ैल समप्रभः। जायते बत्वद्धीनस्तु कुद्धरः केन छेत- 

ना। केन वा पहोनोऽपि मदोच्छयविवजिं तः । सत्ववान् 
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जायतेनागो एतदा ख्यादमडहसि"दति नङ्षणएटो टस्य त 

सूवाच | “यथा जातकयोगेन जन्तूनां च शुभाशुभम् । 

तथा बन्धनकालोशङ्गजानामपि जायते | ससग्नावस्थितेः 

सस्यदः पोडाविवजिंतेः | बन्धनं यस्य जायेत 

स भवेत् सत्ववान् गजः । स्छीनक्तलेषु च्टद्यन्ते ये 

गजाः क्ररढष्िभिः । ये चालोकितनच्तलरास्ते भवन्ति 

भयाकुलाः" । उक्तञ्च शम्भ ना “सुगजावयोऽपि हि रा 

भवन्ति सधरपिद्गललोचनाः स्िग्धाः । इषसिंदहमोन- 

खचिकलग्नेष सकलाः करिणः'' । एुननेडषप्रश्चं गुरोः 

प्र्युकतिस्तते व ।' “राजन् पञ्चविधं चैव गजानां विदितं सतम् । 

चन्ये प्रथमं ज्ञेयं प्रत्धं च तघापरम् | अन्व चैव गम्भोर- 

शत्तानं पञ्च मं भवेत् । प्रतोदा णदण्डाद् ् विद्याद्देज्ितानि 

यः । तीत्रसद्धुचितस्णृ्टः स स्थादल्ययतेदिता । स्तोकं बद्ध 

बद्ध स्तोकं चतं मन्यो त योगजः। वागह्ु शादिभिनित्यं सहि 

प्रत्चथवेदिता ।' जानावयहूशतोलाद्यय्या तत्तथैव हि । 

चतङ्ाय भवै क्तोऽन्वयैन्नःस गजोभवेत् । अद्ध शादिजणान् 

राजन् ! यञ्चिरेखावगच्छति । तोव्रानपि स गम्भीरवेदी 

भवति वारणः । रोमृष्ामय' दखेनापिष्छट्गेत्तितयो 

गज; } उन्तानवैदिनं वन्तु गजं विद्धि महाभृज ! सवखि 

वेदितव्यानि भद्रादोनां भवन्ति पै । प्रकतिस्यस्छ खतं 

भद्रखान्वभवेदिता। गम्भीरवेदिता चापि मन्द्खेव प्रको- 

त्तिता । उन्तानवेदिता नित्यं स्टगस्ेव भवेन्नृप ! । वेदि 

ल्'गजजातोनां तिद्खामपि जायते । सास्मतच्च वथा- 

शास्त्रं कथ्यते वेगलच्तणम् । तिद्टणामपि जातोना सत्तमा- 

धममध्यमम् । न चाल्यंन च ृड्' दिपञ्चपद सं स्थितम् । 

गजोल्ानसदहोत्यानं नरं प्रापनोति वेन तु । रवाषिटेन 

सनसा स जेगञनत्तमोमवः। (दिपञ्चपदसंस्थितं दशपद्स्ितं 

गजञोल्यानसद्ोलटान गजघावनसमसवधाविनम् ) येन 

बेगेन ग्टद्धाति नर शप्रपद्ान्तरम् । पदानां यतमानन्त॒ 

स मध्यमज्ो भवेत् । येन पञ्चपदस्थः हि नर ग्टह्भाति | 

नोदितः। पदाभान्तु शत' साङ्खं स हौनोजव उच्यते । 

शतद्वयं वा धनुषां गच्छ दुतच्रसिताननः | हइातिशथताच 

मात्राभिः स उक्रमजवो भवेत् । पञ्चाशता च मालाभिः 

याबाव्यस्तु शतद्वयम् । स मध्यमोऽधमोन्नयो मालाणास्च 

शतद्वयात् | णवं परोच्छते राजन् ! वेगो बोधि दन्तिनाम् । 

अतःपरं प्रवच्छासि गजख गुखलन्तणम्' ! 

तन्न कल्याणश्रोलः “भाराद्िंतोवा षितः क्तीणः 

चरान्तोवुभचितः | रात्नौ वा द्विसे वापि निर्विकारस्तु 

इभ 

यो भवेत् । कल्याणशोलः स न्नोयो समस्तगजलच्तणे, 

विकारं कुरूते यस्तु पोद्यमानःचधादिभिः । तमकल्या- 

खिनंराजन् गजन्दुषट प्रकल्ययेत् । केपेऽपि दिविधोन्नेयः 

शिशुश्वाथिशुख्तथा । दिविधसयापि राजेन्दर ! यचावच्छण- 

लक्तणस् । उदे जितोऽपि कालेन कोपं बनाति निभरम् । 

क्षिप्र ब्टहणाति च क्रोधं निवार दुः सम् । शिणए- 

कधः स॒ विन्नेयो गजलक्षणकेावषिदैः । वार्यमाणोऽपि 

यल्लेन न शमं याति खद्यति । स न्ेयस्वशिशुक्रोधो 

राजन् ! स ह रणभ्रियः। साम्य,तं चेव वच्छे ऽमायुर्चण 

सत्तमम् । आभ्यन्तरं च बाद्यञ्च लच्चण दिविध खूटतूम् 

चाभ्यन्तरं योगसाध्यं बाह्यः किलचिञ्च लच्यते । तेनान्तर 

परित्यज्य द्ध लच्वणछत्तमम् ¦ त्त तलरसत्वसमायोगा । 
भवन्ति दादेव हि । एकं इस्तगतं सेल" दितीयं वदना- 
श्रितस् । दतोयञ्च विषाणस्यञ्चतुधं शिरसिस्थितम् । प~ 

च्म नयनस्य च ष्ट कर्णाच्रितं भवेत् | कण्स्य' सप्र म- 

शैव अटमङ्गालसंस्वितस् । नवमं चरणे नयं ेषाङ्गस्य - 

दिपञ्चमम् । रकाद शच्च कान्तिस्य हादशं सत्वसस्यितस् । 

रवं हाद सतेत्राणि मातङ्गानां भन्ति हि) इाद्भैव द्- 

शान्त याः येषाङ्कष्वभिल चिताः । विंशोत्तरं वषेशतम्भट् - 

खायः प्रकोकिंतम् । अव् दान्यथीतिरन्दख चत्वारिंशत् 

स्टगख च । सिच्रद्य चायुषः संख्या जातिभावेन जायते | 

परदेश न्नानतच्वन्नोजाति सखपलत्तयेत् | सवच्चेलं : इसंपूैः 

संपृच्ाञुगजो भवेत् । होन हीयते चादुययावद्भिषी- 

यते । द्शावदानां चयं कव्यांद्गललक्तणवजिंतः। विशं- 

त्यवद्विनाशञ्च होने चेत्रहये भवेत् ! चेलत्रयावद्धोने च 

त्रि शदबदपरिच्चयः । चत्वारि शत्समाहानिर्हछोने रे 

त्रचठष्ये । (समासंवत्रः) | पञ्चाशदवद्ा्ोयन्ते होने 

ठ ततेलपञ्चके । षट केत्रहोनतायान्तु षटि वषेविनाशनम् । 

सप्रत्यवदधिनाशाय सप्रचेत्रविह्ोनता ॥ अशोतिरषटभि- 

ने वर्षञ्च विनश्यति । नवतिर्मवनिर्हने चेल नाशं - 
हि प्रयाति । दशभिश्च तधा हो नैनश्यल्यवद् तं ध्रवम् । 

द्शोत्तरं च1बदशतं होना च्छाया विनाशयेत् । विंशोत्तर 

चाश्दथतं होने सत्वे विनश्ति । ̀ णवं दथाव्द्ना् च 

स्ेल' कुर्यादलच्णम् । णवमायुःच्तय विद्यात् गजस 

लज्कोविदः । सामान्यलच्धणं द्यो तत् जो वितख परीच्चणे। 

विद्ेषल्षपपं यावद् पहलच्चणज्ातितः । वसद् शमा- 

लश्च मजायुसच्वणं तव । कथितं साश्पतं राजन् ! दोषन्न 

वविम दच्तखम् । पादानां लकं सम्यक दन्तदोषं प्रणाः 
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-येत् । दन्तयोव्चण' इन्ति दोषान् वाहिल्यसंचितान् । 
वाह्ि्यलच्तसोः सम्यक नेत्रदोषक्तयो भवेत्। नेत्र 

योर्लच्तण' हन्ति दाषांस्तालृखमाचितान् । खकदोषाव- 

नाशञ्च क्रियते तालुलक्षणे; । खकारं लल्तणं कुर्यात् 

सगद्दोषनाशनम् | कपोलकटदोषघुाः सगदस्यागुणा 

च्ध्प ¦ | -नियोाणवानकुण्भानान्दोषघरुः करयोः । 

क्म्भदोषविनाशाय तयोरेव शुणो भवेत् | कख. 

दोषविनाशस्तु क्रियते कम्भलक्षणेः । कर्ठदोषविना- 

शाय कपेलक्षणमेव हि । सनस इ ये टोषास्तान् 

इरेकसेजोगुणः। वं थटोषक्तयकर असनखखय गुखो भवेत् । 

य॒खणाघन्ति हि वश्ख दोषान् ततृस्यलसंच्रितान् । 

परञचिमासनटोषधघुः लच्तणं तत्स्ण्लक्जितम् । कुलिपेचक- 

दोषन्ने पञ्चिमासनलत्तणम् | गुणाः पेचकङुल्तिस्थाः पु- 

च्छदोषविनाशनाः । मेददोषक्तयं कुर्यात् घुच्छलक्तणमेष 

हि । मेहनख युणा हन्ति दोषांश वापराचितान् । अर्ड- 

कोषगतं दोषमपरालक्तणं हरेत् । नाभिदो ष्यं कुयाद - 

ख्डको यख लच्तयम् । नाभेर ये हन्यन्ते दोषास्तनस- 

साधिताः । उरोमखिगतान् दोषान् नाशयेत् स्लनल- 

षणम्] चिव कख इरेट्दोषान् उरोमणिगतोगुणः । यया 

दोषच्चयेा राजन् | लक्षणो: क्रियते शुमैः। दोषातिरेकोऽपि 

तथा प्रदेशयुणनाशकः । प्रदेशेऽनन्तरस्यैव प्रदेशख गुणा- 

न्वित: । कुरूते दोषनाशं हि स दोषोय॒णनाशनः | करक 
म््विषाणाचिकणलक्तप्संयुतः । स्ररेवाशुमैरन्यं जग लण- 

च्ाशुभोगजः। लं चन्द्रं शशुभ्वे खादक्र च ज्वलन प्रभम् । 

वज्ज" काञ्चनसद्भाशद्भालद्ण्डःचुपिङ्गलः । } एतेषां = समा- 

यो गाहून्तानां मधुप्िङ्गता। यतो गजविषाणानामते 

सधनिभाः शुभाः । भद्रजातेगजस्ेतन्ान्दस्य च ड गख च । 

शतपीपूषकुन्दे नट केतको च्छवि ञ्जम् । एवं जातिब्रयसखापि 

सामान्यः शोभनं मतम् । कपोतधृमभखास्थिसपेच्छतक- 

सन्निभाः द्न्तयोस्ूवश्ुभारजन् ! छाया पञ्चविधा अपि । 

अध्यर्दारलिक' राजन् प्रमाण दन्यो: शुभम् | 

अत ऊङ्खं परवच्छामि गजानां वखलच्तणम् | अ1हारख 

विगेषेख वातपित्तकपफेस्तव्ा । देगलच्छयुरव वीञयोनि 

वेन । ब्रह्ालोक्ननन्तल्रलग्नराशिवयेन च | पूर्वकम्प- 

्शाङ्खापि धाठूनाज्च विपर्ययात् | भवन्ति कारशंरेभिवेर्णा 

नानाविधा न्प ! | दिव्यसत्वाः शुभैनेदेकिविधास्ते भवन्ति 

{दि । मिन्द्र द्य विदु व्जाम्ब, नद् प्रभाः । इन्द्रनीलस- 

मानाभा भवन्ति शएभकान्तयः | अतिखेताञ्च रक्ताञ्च शुकव- 

ड्भ 

हिणसप्रभाः | एते देवगजाः सव्ये मूतले न भर्वन्ति हि । 
अतिश्व ताञ्च रक्ताश्च शुक्वाहिणसप्रभाः | देवयोगाहने प्राच्ये 

कंचिदेव भवन्ति हि । उन्द्नीयञ्च पृज्योऽखौ नासौ याद्यो- 

नराधिपैः। श्टङ्गाराङ्गारभसमास्थिपङ्माद्धिषटसच्रिभाः। ग्ता- 

एषम सवरथा ञ्च गजा स्व तेऽतिनिन्द्ताः । एवं वणं दिगेषास्तु 

कथितास्तव सुत्रत ! । गजमेकाद्शयणं वन्षयममाणं निबोध 

मे! मधुसच्निभदन्तञ् ग्यासोमधुनिभेच्णः । उद्रेपाख्ड, 

वशेद् वङ्लो च कमलप्रभः | द्िरेफसमबालस्च इन्देन्दु षट- 

शेनैखेः । स्य .लतारोभयुक्तचच रेषेषङग षु पोतकः । विचित्रञ्च 
ख्ख यख रक्त; तेच विन्द्भिः। स नागोगजयृथानां 
मध्ये राजाऽत्र जायते | तंप्रा्य च्टपतिभृङ्गो सागरान्तं 

महोतलम् । नोलसवणसत स्थानः र गजो यथनायकः । 

चखे मदे च इस्त च कणेद्रभिरदय यः । केथेः मखः 

वलिभि्विन्द्भिः परिर्ण्डरेः। सवरपौयो भवेन्न 
कैकासः सोऽभिधीयते। च्त,परप्रवत्त्रामि निःचखास्खत 

लक्षणम् । निः खासोदिविधोन्तेयः शुभद्धवाशुभस्तथा । 

शुभः रभिगन्धः खात् पूतिगन्धोऽशुभासतः। विषेश ` 

तयोव लच्णं भूप ! कीत्यते । छच्छतः दीर्घता चैव समता 

चद्गज्विता। सौङकमाये ष्टुत्व च निश्वास्खत् षड् 
य॒ष्णः । स्थ.लता स्ता चेव इगेन्धत्व' तधोष्णना । पा- 

ष्यं पिषमत्व्च दोषाञ्चापि भवन्ति षट् | दशा 

रल्िप्रमाण च रेणुक पित्तलक्षण्म् । यो निश्वसिति 
दीर्धः चस दीधैञुगेजो मतः| अरःपरं प्रवक्षामि 

गजालोकित लकच्तणम् । [ग्धः ख्विर च सौम्यः च वारि- 

जोत्पुक्ञतारकम् । सलत्त' प्रतिनागं तु प्रक्षितं शुभका- 

रणम् । उदिग्न्चद्धयं दोनमविकाशिततारकम् । ऊर््गाधः 

पाञ्च दच्च [ननेच्ं निन्दितं भवेत् । कचानां सास्मत' भे- 

दान् वन्तव्रमाणाच्चिनोध म नेत्रयोः षटपालिस्याः कचाः 

शुभफल; शताः । संख्या तद्व भानन्त॒ रोसृष्णा चैव 

प्रकौत्तितम् । देच्छाया सवं त्व' ख्टदुत्व' च तथा परम् । 

अनाबलत्व' घनता नचा चस्फटितासता । ख शरुमन्षा च 

सच्ात्वः रोसणां सप्र गुणा श्टताः। दोषाञ्च सप्ररुख्याः 

सयगृषणानां च विपर्ययात् | शुभानि एकल इःख- 

दान्यशुभानिच | आतःपर' प्रवच्यरामि लच्तणं पच्छः 

संश्रयम् । बाद्योहानानि खत्ताणि दीर्घाण्या यतनानि च। 

ब्टदरूनि पिद्वरछानि पच्छा करिणः सुदा | स्िग्ध 

च्छायानि छष्णानि समानि च दटानि च | अयनानि 

सच्छि दारि पच््ाग्यतिशभानि च | गजानां खामिनः . 
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खषैख्य' कव्य न्ति रमणीयताम् | डाः स्तिग्वायलम्बाच्च 

चमत च्छद्प्रभाः । तालडन्तसमाकारा बाला भतु जैव 

प्रदाः । शएनःएच्छसमा खत्ता: कपिलाः स्प्,टितास्तथा । 

घनत्वातिशयोपरेताः शत्तास्लतिनिन्दिताः । भत्तेारो- 

हिगजानान्तु नित्यो गकरास्तु ते | अतःपरं प्रव्तयामि 

केशानामपि लच्णम् । अभिन्ना कजवः स्लिरधा घना म- 

धुकरम्रभाः । केशा वारणनाचस्य सेमद्धिकरा भताः । 
चास्तु निष.राः पिङ्गः स्फ्टिताद ज॒गुिताः । 

ङब्वैन्ति दन्तिनां नित्घ' ख्य नायख चाशुभम् । पच्छाना- 

लकेशरोम्णां लक्षेण" कथितं मया । फकिमाजेा रमण - 

कष्टगासंञ्च समप्रभम् । वानरस्य सम" चैव छख" नागख 

निन्दितम् । च्तिग्धान्यापू्गर्डानि गिरिकूटनिभानि 

च | आपू्मेषदपाणि प्जितानि शखानि “ | नदहोनं 

लश ख बाह्हिल्यनिःप्रभ तथा | वराहइलोचना- 

करान्तमददटचिवकं तया । ललाटतटपर्यन्गसैढतिभिर- 

ज्वितस् । सगद होनतायुक्तं खं नागख निन्द्तिम् । 

खस्य लच्तणं सम्यक् कथित' तव व्रत ! । अतःपरं प्रव 

च्षयाभि मातङ्गगतिलक्षणस् । समा च लघुपादा च वेगे- 

ऽष्यतिश्रुभा मता । दोषं क्रमा सखोत्चिप्रा गात्रसंवरहा- 

र्णी। शभलक्षणसयुक्ता पुरुषख वक च | मा- 

लङ्गटषसि हाना गतिषं ख्या शुभा मता । क्त शचालि- 

तमाल्रा या विषमा छ्वलघुक्रमा । वेगेऽपि मन्दसद्चारा- 

विशेषान्देलितासना। गख छंकलासख जम्ब, कसय खर खय 
च | गमनेन समाया, सा शुभा नो दन्तिनाङ्गतिः। कथयत 

तव राजेन्द्र! गज्ञानां गतिलच्तणम्। स्वितानाच्च यथायोगं 

सम्मतं लक्षणं ष्टण | पञ्चस्थितसप्नस्वित नवस्थित दादश 

स्थिताञ्धौव | पुरटवतां जायन्ते राज्नां गिररिसच्निभाः करि 

ष्यः | लच्तणसह्हितैः स्िग्धौ; करङुम्धरिषाणकर्सनयनेञ । 

संयुक्तो भवति गजो वञ्चद्ः पञ्चस्थितो नागः। (वञ्चद्!धभद्ः) 

परिणाहायामोच्छंयवलविक्रमपेग्यकान्तिसम्पन्नः, । भतत्: 
प्रतापजननो ज्यः सप्रस्ितो हस्तो । उत्याहवेग- 

साद्समदसत्वगुरुत्वटच्ततायुक्तः । करद्न्तक्मसच कुशलो- 

नवस्थितः करी भवति। बृधिमधा सत्व' यःक खौ तवा- 
ऽखिौ दयम् । रोमाणि च्छविपादाः तघासन षव 

शच | हाद्श तानि खदा स्थितानि दण्वन्ते यख नागख । 

ख दाद्शस्थितोपै भवति गज; स्वंसौख्यकर; | सञ्चार 

स्ितभेदा; कथिता युखरुश्रया गजेन्द्राणाम् । दिव्या- 

अमसत्वानां ल्त णमिडह सास्प्रत वक्ते । निहतदिपदचत- 
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ष्यद्कुणपान् स्.शति चन ये श्टह्लाति ¡ न च जिच्ति 

भूव्रादोन् स बारणोदिव्यसत्वस्तु। दत्तश्च योऽत्ति मारु 

सत्वानां सड त लोभेन । जिघ्रति मूलप॒रीषाणि पिथाचसत्वः 
स विन्नोयः। एवं सत्वपरीक्ता क्रियते नरनाय ! वारणेन्द्रा- 

णाम् | खरलच्शभिदानोमश्यभं शुम स्च वक्षयामि | स्थाना- 

न्यष्टौ परते ! भवन्ति शब्द्ख वारणेन्द्राखाम् । ताल्वोऽ. 

शिरञरःकरजिह्वामूल' गलकपोलौ च । गम्भोरसौम्यद्- 

दास्तव्वाचमोरिताश्तथा ज्लिग्धाः। नादाः शुभाःनराधिष ! 
षड व कथिता गजेन्द्राणाम् । चत्वारस्वशरुभा रौ टाभयभोक- 

सङ्गमोत्मन्नाः। एवं शुभाशुभा द शप्रकाराःखरा ज्ञेयाः | 

अन्येऽपि गलवक्गागानिलास्फालनोद्धवा बहव; । शब्दाभ- 

वन्ति करिणां शुभाशुभं न भवति । निस््ोचितचिवका- 

 यितविरूकतितक्ूजितखरोदनाद निभाः। वायसजम्ब ककपि- 

काषरभङ्गसडशथारवास्वशएभाः । न्ञयानि शुभानि सदा 

ग्टदङ्गजोमूतदन्द् भिनिभानि | पातायितमजितहृसितानि 
हितानि नागानाम् । पातायितञ्च ताल्लोसम्भरवं ग- 

जितकं चेव | जिज्ञास्ङ्भवं च फेनायितमित्यभिरूयातम् । 

इसितं कपोलजनितं घुष्करविवरोद्गवच्च नागानाम् । भवति 

घन वान्यवाहनभूलाभकरं नरेन्दरख | इस्तेन मुदज्गरव ठ 

कर्णाभ्यां उन्द्भिखन्चंव । ददुररवं ठ पेचकेन करोति 
योऽसौ जयकरः । सरवस्यानसखला शब्दा नरनाथ ! 
वारणे न्द्राष्णम् । आचयः स हितसंन्नाञ्च रवाः शुभा 
न्नयाः। रते च जयपराजयकथनसमथा भवन्ति 

भूपानाम् । गह्हितशुभप्रदेशख्यानाङ्गपरिवर्खिता नादाः । 

शुषकटणकाषटकण्टक्षवल्मोकास्यिष्सथानदाद् | पाषा- 

खाङ्गारादिषु भूमिषु यदि संस्थिताः कर्णिः | ट'हन्ति 

हीनलच्तणमेत्कत तद्]ऽ खं भवति | प्रभूतश्छदङ्गरव ठ 

यदि इंहन्दानन्द्पूरिताः करिणः ¦ प्रश्यानं भवति तद् 

नराधिपख विजयस्तदा राजन् । ! सभामध्ये च यदा 

न्ति थादरूःलवत् गजाद्खष्टाः। भवति रुसैन्यख तदा- 

विजयः संख्य नरेनद्रख । (संख्य संखामः) कल्सनादट 
मधर किञ्चिदिगोत्क्षप्रएषकरस्तु यद् । एहतस्टाच 

सतो तदापि जयोभद्गन्ेः। खविवरकपोल गतं ठंहत्यसङत् 

गजा यदा इष्टः । मधुरङ्गजसितञ्च जयप्रदं भवति मू- 

पानाम् । त्रोन् वारान् क्रौञ्चरबं ंसरबं टितः 

यद्ा कुरुते | णुतद्पि नाग्सितङ्कयप्रदम्भवति मूपा 
नाम् । गेति घनवत् सततं यदि वारणः प्र 

मनाः; छखरन्निविष्टकरस्तद्ाऽरिषरिजियोऽभवेद्गनतेः | घनन् 
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ग्टहोतसलिलं खसोत्करं ट हित यदा कुरूते भवति तदा 

व,रणनाथस्छ भवति शल् नाशः खल्वेव । कथितान्ये तानि 

मया शुभामि गजट'हितानि नरनाथ! } अशुभानि च ना- 

गानामतःपर प्रवच्छाभि । शङ्भाचाषतनयनोवरा घुरित- 

निःखन कुरूते । तत्प्रतिबलख नूनम् तद् चयो भवति । 

भूपाल ! वेषटितभूतल स्तो नदति यदा धरखिप्रकभ्मनादट्- 

सभम् । नरपतिराडविनाथो मवति तदा शब् सं न्यरतः। 

भद्दितखरतरसटशं निःखनं यदि करो कुरते । जनयति 

विजयविना चात् षुरराष्पोडन च तदा । बलिभुगनिखन 

सदशं यदि वा सष्तफाल्य च इस्तम् । वामान्दोलितचर~ 

खशोयद्ा करो दहति सनिः्रासम् } ऋालानगतः कुरूते 

वद् बद्ञोयातावे रिभिःपा्भः। एकं प्रकतिस्यायदि मतङ्जा 

इ हितानि ङुमेन्ति ! आव्यन्िकानि राज्ञां चैव भवन्ति 

नान्यानि । “शयदि रिषगजाभिषखो निवाय्यमाखोऽपि 

याति रभरेन। धि'शतिपदानि नागस्तल्लापि जयोभवत्येव । 

अमदोग्टह्धाति मदं दगेन्छमदच च॒रभिमदम् | इष्टगजानां 

प्रथमन्दु ल च्खभेवं सकलम् । हसखतदुमखिवद्नो मह्ा- 

शिराश्दब्धकणयुगल स्च । ना तिस्थ लोऽसिसवखं सब्धानि च 

गात्र वदनरोभाणि । व्यासः स भवति इश दुष्टात्मा इ्ट- 

शोल । स्य.लाकषिपार्ड खूकलो दोषैविषाणोनाभितदखख- 

चरोः । शयुपादःश्यादनस्वो वक्रोहद एटदण्ड ग । विद्धत- 

कुचिल म्बोदरश्च कष्णोवराषहनयनञ्च । श्न योषकोलनामा 
ख्यातोऽयं सञदोषकरः । अतिद्धुखापरगानो न्ग खः, 

काकलष्णनयनस् | स्य.लतराधोरखदन्तदोन्ठशलस्पुटित 

बदहनेखपादः । स्य.लनखःस्यल पथ्करकरञ्च वामन सन्नो 

मजाधमो इशट्योल्च | विषाखे चातिढढे खे परि- 

भख्डलो तथा कर्णौ । वदनञ्च मांसलं खादधोगतस्य॒लन- 

यनञ्च । सममांसलत्वयुक्तो हस्तो छ खाङ्ग लिः करो यख । 

नाज्ज्ना च विच्द्धपमुख इतिख्यातो दु्टमातङ्गः । करक्णं 

शिरोबालधिविषाणगाल्राणि यद होनानि। आादग्धभोऽ- 

, तिवामनाङ्कः पाप्रात्मा स खालिनाशकरः । थयनादइुल्याय 

बलादृदावपि पादौ कषेति ठच्छ। प्रत्युषसि गच्छति 

इन; कापि समुपस्थापितसखच्च । खअनिष्टतगानस्तिष्े - 

चलति तद्याननं च कराभ्याम् । स ज्ञयो वातकरः 

पापात्मा सवे पाप्रकर; । यस च किलार्प' मेढ * स्व 

हस्ता ङ्ग लिसतं सा । अतिनिन्ञ्च बाह्हितय' कणौ च 

नजत्वचौ छसखौ । गाल्लापरद्च दों नखाञ् जनितान्तरा- 

स्था । र्वाखि च काकाभपच्छरोमाखि च विद्ग्धानि। 

दभ् 

उट्रद्चारुष्ण खात् सोवा तन्वायताचयक्रा च | वंिक्ष- 

नामा मतोऽरौ इटगजोवजे नोय । यख करालौ दशनौ 

स्थ.लौ सालान्रन्तथा खम् । सस्तिषकशुलवसपः कथि - 

जभ्ब् कलोचनोऽतिविङततदः.! पापात्रायं इस्त रान्ना 

ेवः प्रयत्नेन | दिवसमपि यत्र तिष्ठति त' देश दद्ति 

मावक्षप्रख्यः । रान्ना विन्परावनेवा परराष्रेवास मो- 

कषव्यः। आअतिखरपरिषतरनेङुल यस्तन् र ब्व: । 
यो इष्तो पातारः स पातयित्वा विनाशयति । धन्वासटश 

खखोयः कख कचायस्छ कक था खूकाः। छष्णा ख्तान्वयोऽसौ 

भ विपदेव मातङ्क;। रोमभिरधोषखमतेः काकालोदीषवक्र 

ख । स्विर्लक्खं युगल; स रा्सोहसती पेण । तिक् 

प्रे चणनिरतोदगग्धः काकङुम्भ्वदनच्च । मूत्र षरोषघुपखे 

स्स् को भवति चर्डालः। कुम्भौ यख विशालो विलिघ्र 
स्यलतारके च नेते । तन्वायतं त्रिकं खात् बालच्विाला- 

स्तु बहृ्प्राः । रक्तौ पेचक्कोधौ मेदोपरिरुस्थितोदर ञ्च 
महत् । चलपच्छाङस्तु हस्तो स भवति नाम्ना मह्ाडष्टः । 

अङ्ग प्रसाव्ये वदनं विधूय चाधोरथं निपातयति । स जले 
स्ये च नागो षिदज नोय, प्रय न । हसकराज्गुलिवालतल 

दश्नञ्चालखायालगालञ्च । सत्कुणजाविः स गजः अछद््ट- 

ओक रट । कालनखो इररवर्सहहग्यच्तो खनाल 

विष । वड्पच्छा इगैन्विगेणिरक्विभालुके- 
क्तेः । अतिपिङ्ककणचलोरोमङच्तो वराइनयनस्च । 

तदनखधिराल ष्णं नखान्तरेट् ट्चर्ञच । विखरोनाम ग- 
जोऽसौ खाङ्गः सवे कर्वशोजान्योः । गपापकम्् 

य॒क्तो व्यालानामखणोच्चायम् । ख्कोबाह््िल्यभागो विषमौ 

दन्तः च यख नागख । धूमित च्छाया स निन्दितो 

वजे नोय । दन्ते चातिद्धसलौ स्य लौ खौ च मांख्लो 
स्तः ! चिवकं मांसविश्ुषक स्थ.लतरो तारके अख । 

स्थृलरुखो इषा्मा नासौ सांसाभिको भवेदुद्विरद;। ऋति 

दु्ट्कननिरतो भयालुको वज मयश्च । श्णा रा चाया 

वायख्चज्घुम च श्यते यख । मूतोदनञ्च कुरुते निः णद्ध यः 

करासेख ! निः येषं शब्द् ख करोति यः सहस्तनिष्ये षम् । 

परिद्रणोयो रान्नायाने रे स महता प्रथने न | अतीव 
विरलपद्मा ध्यानपरः शब्द्करष्निरतच । दि युथो क्य 
करायन्तुद्ति च भूतलन्तु नित्वमु | वाभेन च लिखति 

मङोम्पादेन कुद्धिताखेग्य | जजरविद्छयकसेः पापात्मा 

निन्दितो इश्चो । आनाङायानोष्छयसत्वष्क्गो मडासिरा- 

लष्डिः। खाङ्ुनिवाकरो लापरगालकष्च । 
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शषोऽपि वामनःखाट्यद्यपि भवेद्युद्धप्रियोऽसौ दिरदः। 

रान्नातथापि ख्विवजिंतो वज नोय । स्य,ख्खडइस्त- 

के विोनजवघमापरस्तनख्च्तः । सहता मेटे ण युतो. 

नष्टमदः कोगमहांच | मन्दालोकननिरतोमदहाशिराः 

शथुविषाश्नयनचच । इनो नपु सकोऽसौ विवजेनोयच 

सखामे । अल्पायुषो भवन्ति हि सङ्घालजि ह्ञोऽतालका- 

जागाः । नरपतिभिस्ते सतत विवजंनीयाः प्रयत्नेन ! 
ऋयामपरिहोभं समनाहोच्छायसखेन नमितम् । उ- 

च्ितवक्गं कुज विषमकुन्भ' कुरसमानहोनड्ल्तः च । 

एवंभूतं व॒गजं राजा दूरोख वच्जयेन्धतिमान् । ग्ट 

शाति न्दबिये खख कलच्चयो भवति । लच्चणयुक्तोऽपि 

गजो हारि शत्य कविं शतिनखञ्च ¦ एकोनविं शतिनखः सप्रद- 

शनखद्चयो भवति । षोडश पञ्चद्थवा नखान् धत्तेयुक्तो 

वा चतु शभिः । शकाद्थनरयोदथनवदथमिदि दशनसै- 

चेव \ सयुक्गस्ल एुभकरः सप्नाटाभिचच पापनसखेः | दिर- 

दाचराष्टाद्शनखाः विंशतिनखयुक्ताञ्चश्यभाः। कुरते 

स्खाभिविनाशं दार््रिंशतिनखोयञ्च | एकोनविशतिनखो 

अवराजविनाशं क्रते । सप्रदशनखस्तु गजो नरपतिपात्र 

विनाथने समथः । धोडघनखमातङ्गोनायकनाथं भूव 

कुरूते । पञ्चदथनखञ्च वाऽसौ सेनापतिनिधनलद्रजो भव- 

ति। र्ते चठदेथनखेव्याधिं ुरवाखिनां हस्ती । त्रयो- 

दशनख्ो राद्घवित्तविनाशङ्करोति भूपख। इादथनखस्तु 

कुश्ते पद्एतिठरमकय' सख्य । एकाटथनचखयुक्तो 

मज्ानिक्रो भजेत् स गजः । रदा च दृशनखः 

करोति इलो इरालोकम् । तत्रङ्ख बलख ना. 

नन्त नवनख्वे गलः कुरुते | टन पुरोड्िव 

बं सञछन्ध लनखमथैः । सप्ननखः प्रतिहारं नाशयति 
च षड्ूनष्ठोऽमात्यम् । पञ्चनखो भक्तिकरः चठनंखो धार 

पाल्य! लिनखोषिषयाच्चेप दिनखश्चान्तः एराचबन्धञ्च। 

रकनख्खोनचखरांहतोराष्विनाश् भुव करते । रषम्भूत- 
खाये नरपतिन। नते गजाय्राञ्चाः । लाच्चमङ्जिष्ा- 

भोऽतिलोमशोहोनकर्यकरबालः । इस्तो विवजनीयो 
ोननखः पूतिलोमा च । ज्वलन ल्त शस्तरकतं इभिच- 

कत महद्भयं कुरूते । यस्मिन् देशे वसति नाशयति वन 

श्दु्ात्ा | यद्ध न भवतोदन्तौ ज्वलनलंत' दभिलङंतं 

मह्ङ्गय कुरुते ! यक्िनरेये ख वसति नाशयति वनं सं 

हात्मा ! यद्य न भवठो दन्तौ कुड द्पवती ऽप गम- 

दोग्रेख । ख गजोमत्ङ्यनामा न तं रणं योजवेद्राजा । 

कञञ्जरषटागतोऽ्तौ इरति गजानां बलं च सत्यु | अतएव 

सभरकाले नराधिपेर्बजेनोयञ्च । तदुछ खदीषदन्तोद्यति- 

सहंटवक्रविषटितविषाणः | एकद् यनस्वधोषखखरदनञ गजः 

प्रभ जति | रद्नविद्ोनो हस्तो निःशेषलश्णयु- 

तोऽपि। भवति न प्रतियोम्योमदजलस'सिक्त ग~ 

ख्डोऽपि | दूषितविरश्ितदौने सखत्वरष्हिते षिव 

्े च | निषूप्रभकञ्जकृरे राजा नारोहइति सच्राहर 
डते च । एवम्भूता स्याच्छा; मिलनाशका रण करिणः। 

खल्तिमभ्यामश्जल' निपतति नागद्य यख नित्यं हि । 

नयनव्याधिविुक्घख तख भत्ता र नियते | बद्धनशोलाच्च 

नखा भवतु खव संबाधनकराः | लिह्वानखघ्ठखमेद्- 
ननयनानि भवन्ति यद्य कष्णानि। बाह्िलवित 

ष्णः स गजोभतं ; चयं कते । बाद्यांखफलक्पौटो 

राजन् , लेशेन श्ष्टवंयेन. । वदनेन च कपिवदनालुका- 

रिष्णाजिन्दिगि स्तौ । करी दन्तौ च स्मौ न नतौ भवतो 

यद्य नरनाथ ! | स नेराधिपबलगिनिाशकरः करो जायते 

समरे । चलौ रोमवितौवास्य.लौ वातिप्रलम्बितासो वा । 
कोषौ कोषविनाथं ख करोति नागञ्च मूपानाम् । सितनि- 

न्द्भितरिचिल्न' खतं वाय जायते भेदम् । सं गजःशज्ि 

विनाशङ्करोति भूप संयमे |. छागखेद विचिल्राखि 

यख देहे भवन्ति रोमाणि | सं गजःप्रतिगजबलेन 

विद्धलो निजबलं दहति | शप्रोलितख वदनात् 
यद्य गजेन्द्रख गलति रुधिरजाखम् । ज्वलनकखं इच्चति 

शश्चदसौ भलंनाथकरः | इति कथितं तव पते! 

इषटमातङ्गलत्तण' सग्यक | पापकरिरटालच्णमतः 

परं स'प्रव्तामि । यज्ञलणं स्योक्तभ्भद्रादोनां शुभं 

च दुष्टः च} तत्करिशोष्वपि योज्यः जातिविभागेन च 

स्ञा । घछलकणेन शितानि करोणकानामङ्गानि 

भवन्ति } युवतिखडशा1ने घुरुथोचितानि च तथा पौनान्य- 

ङ्गानि करषनाम् } गजखंस्याना करिणो निमतटन्तर 

्पोनकाया च | स्युलायता च सततं प्रमूतद्या मता- 

च करिणोनाम् । प्राच्यवनससद्ध ताः प्रायेण लष्वणयुता 

भवन्ति करिण्यः । छलच्णेष च च्छाया लक्तण प्रधानं 

तञ्च पद्चषिधं भवति । इचिव्यद्जोवायुकाशालभम् ॥ 

तन्न॒ एथिव्यप्रेज खातकं प्रशस्त वाञाकाचाक्तकमप्र- 

शस्तम् | ऋमेण च्छायाभिधीयते बलोपचयव्ेन 

ससतपद्यते । तदेव द ्ोदुदयोतजननो, स्थविरा प्रभाऽ- 

भिधीयते । द्ायाफ्रलख दिगुखपायसमाद्नसमधा प्रभा 

1) 
२ 
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भवति । खाया टेहसमाच्िताः स्थिरप्रभावाऽस्थिरा च्छाया 

बखोपचयवयेन शसत्मव्यते । नरेनद्रखेबोद्योगकाले शभ 

कर्मफल चनाथं गज प्रभा प्रकटीभवनत्येव । णवं ऋाया- 

गतो मेदोऽवगन्तव्यः | साश्मतं दायाङूपमभिधौयते । 

च्िग्धा गम्भ्रीरङ्पा पार्थिवौ च्छाया भवति । ज्िग्धाजो- 

भूतसन्निभा च सलिलसम्भूता, क्लिग्धा रक्ता च ताच्ना च 

तेजसो च्छाया । लेयं चैतज्ञत्तणं शभमश्युभलच्तणानि गजख 

शदन्भविलवा सखप्रद् भवति । अधाश्ुभा कथ्यते निःप्रना 

पर्षा खत्ता भखनाकुलथखा च वाषवो । खला तनील- 

ग्णादिषिविधवस्ां च्याकाशाक्तिका । इट्य ायाहयमति 

गह्ितम् गजलच्षण्यानि तिर स्कत्या शुभप्रद म्भवत्यनेन प्रका- 

रे चछायालचणसत्तमं भवति | विकट हुखबालटङ्गलंशा- 

कहोनाङ्गेष् व्याधिपोड्तविकलाङ्गषु गजेषु ना- 

रोषति राजा श्टलातेष्वारोन्तोति। यादशं च 

समरकाके मातद्क राजा समारोहति तादटथ्ख लक्ष्य - 

मभिधीयते । बलं कण्ट सितं निन्य कुञ्जराणां नरे- 

श्र! । अतःसंभूयैकणटस्तु भिखपिङ्गललोचनः | वन 

मांसचितांसस्तु दिशोऽवघ्राणतत्मर; । वराहजषनश्षौव छवि- 

षाश्योवराननः । चुप्रतिषितपादस्तु यः खादयुरूमचिकः | 

प्राजापत्योगजोद्योष स'याभाहेः प्रकोत्तिंतः। सधपिङ्गल- 

इन्नोय" किकिवापी तकच्छनिः । रोनाखि चेव दपा 

छख च कमतप्रभस् ¦ रङ्गो त्मलदलच्छाये च्छ तोच्छे 
च लोचने । रेन्द्रोगजस्तु विन्नेयोरिधुन्दविनाथनः । 

ताच्रतालुकजिह्ञोरघ्ठजातनिषिङ्ापरः । पोनोच्नतशरी- 

रस्तु रक्तकोकनदच्छविः। आयतेन ठ दन्तेन करेण श्ख- 

योभिना । पीयूषपिक्गद्न्तो हि गज ःकौवेर उच्यते। तर 

खाम्ब् दंकार्थोटतप्रभविषाणण्टत् । स पूणेकरपादस्तु स ~ 

पूष्यसममस्तकः । खदङ्गध्वनिगम्भारमाद्पूरितदिद्पृखः । 

च्छायेतेनं च इस्तम ` -सोकौरोक्किरणप्रियः | वारूणोऽयं 

गजोराजन् स सभेषुतिपूजितः ] कण्टस्तिवलिस'युक्तः 

स पूर्णोयस दश्यते । लोचने ताष्पिद्ध च दन्तौ केत- 

कसप्रभौ । पादौ च वलिनौ यख पोनगालरसमांसलौ । 

थल विम् चिल्नौ च कर्शः चातांश्षपङ्घवौ । रे यानोऽयङ्गजो 
राजन् ! रणकभे खि युजञ्छते । तालन्दुरसि वदो च पच्यो- 
उभयोरपि । च्माताग्बा यद्य दश्चो त चया च्टदतन्रहा । 
चसौ सौम्यस्त् विन्नोयः कुङ्धरः समरोचितः । अभिः पिङ्गल 

रोभा यः केशश्च खे तपिद्गलः; । पिङ्गलाच्िविषाण्च रक्त 

इष्करताङ्कः । चाग्नयः च॒ गजोत्ने यस्ते जसाग्निदम- 

द्भ 

प्रभः । रान्ना बहिमता नियः धायः समरकर्मणि } 

ष्णवणं युताखाणि इखच्रोतांसि लोमे । निर्धमाग्निस- 

मच्छाये मूलग्नञ्च करस्तथा । कायच्च पोननासःखादहेने 

वायुखमः शभः। राजन् : वायव्यमिच्छन्ति तद्गज 

शास्त्रकोविदाः । स ख्ये नियक्तेञच॒ गजोनाशवेद्विएुवाङ्ि- 
मोम् । निरङ्ः शत्व' चश्डत्व' तख दोषह्यं भवेत् । निर- 

ह्. शत्व शमयेत् प्रयोगा्रासनादिभिः । चस्ढत्व' च तथः 

जिव्यं इकुमार क्रियादिभिः । रोमाण्यञ्चनख्पाणि नखाः 

शङ्खसमप्रभाः । निस्त शविमलच्छायः स भवेह ष्णवोगजः । 
स वैरिखं जयेद राजन् ! रिस न्यिमदनः । कुग्धवक्रा : 
कटौ यस्य निस्तियषनसंनिमो । जिन्दुभिचिति रं यख । 
ख विचिल्रच्रवो गजः| नेन शंखामकमांणि कुर्ते यो नरा- 

पिषः! । निल्यं चारिजयं तेन स राजा पलमश्् ते । 

खदन्तो दोषं इश्च इष्दङ्कलि एषकरः । घनमांसथरोर 
कभ्प्राकारोह्ि सत्तम ¦ । संसाभिकोगजोद्यं ष जोवत्धपि 

समाशतम् | ु खामविजयो निलयं प्रतापजननच्तमः । बड्ा- 

शिरा महाकायो महामेद सुहाकरः । भद्ादन्तोद्रदव 

सह्ानागोवरासनः । महानलो मोच महाकर्णोमहा- 
सखः । महामद महाकशठो भकेत्ां खानिकोगजः । यद्ध- ` 

दरक्तणं पूर्व सकत न्टप ¦ तच्छ भेव हि । मन्दखापि ह 
शस्तं खदादुदानेतौ च महागजौ । संप्णलचष्योपेतो 
न भवेच्च मद्टोतछे अनयोरेव भेदास्तु नागानां स्दा- 

इताः । सांखाभिका दिषपा रजान् ! शुभलक्तषणलक्िताः । 

कथितास्तव तन्त्वेन राजसो ख्यकरागजाः' । चआाभिषेच- 

निकगजल क्षणं तन्व ।““पौनमांसखतांखच कृम्पाकारनख - 

स्तथा | समवचितसांसस्तु खछटक्तः कल्पनापरः। चछामङुसिः 

पाश्च रोमानाहसमन्वितः। ज्वलनोच्वलनेलस्तु सुविषा- 

खा महाकरः। सं पूखचिवकव कमायामोरयान्वितः | 

बलसत्वसभा युक्तः श्जिग्धच्छविभनोरमः । सांपालिको भवे- 

द्रात अभिषेचनिको गजः"? 

तल्लौव पालकाव्ये गजद्कृदये ।““शचायुः सविं थति शतं मानं 

स्यात् सामजन््नाम् । राजयुन ¦! दिशाम्ये वमायुष्यादि 

दशदश । लक्त्णानि वदे तेषां चे त्रार्पेवं विषाण्िनिम् 

लच्चणालच्चणं स्यभायुव्यादिदशाफलम् । क्षेलाखि 

इष्तोषखं दन्तो शीभं च चकुषो । कौ पीवा चगानञ्च 
वक्षः काय्यं मेदतः। लचणं सन्निकट' यदिप्ररुटञ्च यद्ध 

बेत् ¦ मतरङ्धित्र बलोपेतं प्रमू तञ्च सनोषिभिः | ठच्छे कुले 

षने जातौ प्रचारे यत्त चच्चयसम् | टथायाश्च तदाख्यानं 
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-करमूतमिति खरिभिः। दक्तिणन्द्क्षिणाङ्गं च इस्तिन ः पुरय- 

दं मतम् | तथा वामं च वामाङ्गः हस्तिनोफलट्ं सतम् । 

खक्तण दक्तिणाङ्गोल्यं फलं भूमिभजां मतम् । मद्दयक्त 

भवेयद्यञ्च लंच्णं तन्दह्ाफलसृ । यद्ल्ममप्रकाशद्च तद्- 

फलदं भतम् । सध्यमानफलं मन्यं लच्णं तु समादिशेत् 

श्भाशुभेन मिश्रेण ब्त्वे दिशेत् फलम् । कदाचित् 

शुभद चाख मजानामष्यलत्तणस् । शमकम्प्ा शमासाव्य- 

राजञानमथ वा हिजस् | यथाहि स्वसरितः मसुदर' सख- 

पेत्य हि । खर सेन वियुज्यन्ते मवन्ति लवणाम्भसः । एव- 

मासाद्य भत्तारं बह्धलन्षणण्लचितम् । भवन्ति बाधिता- 

नोह इले्ञणफलानि च'” । इःयुपक्रम्य गजदेहस्यागवि- 

भागनामभेदस्तन्ौव दशितः | य या“विषा णयो स्ति वयक - 

दायतग्पो ग्रद्ोऽपि खः \ किविवा च महखाधःकुम्भो- 

यरि च बिग्बकः। अथ सरह्ोपरिस्योऽपि एरष्करोऽपि 

भवेत्तथा । तथा रह्णोपरिस्ये च किंविवोपरिभागक्े | 

वाद््टिापरि केशाच्च मस्तकं च तथा मतस् । खातां म- 

सखकपिर्डो च मस्तकस्थश्च विन्दुकः। तथा विन्दुपरि खानां 

वितानौ विन्दु पाश्चतः | ततोऽन्तरवितानं च धृष्ट तलवि- 

निर्दिशेत् । विन्दु ितानयोचान्तः एरन्तात् पाकिलौ किल । 

. नोचे मस्तकपिण्डा द्धि वितान विन्दु पाकलः । निर्याणं च 

वितानोह्खं' करी वापि ततः कटौ | क्टयोः च्रोतसो 

वापि कटच्रावस्तयोरधः। षतः कटिखधो च गण्डौ च 

कटयोरधः | कटगण्डान्तसद्धागे षाटस्न्धो च घाटके) 

चाटासन्बुपपरिष्ाञ्च कणंसन्वि्मोपगे । आवे गात्रग- 

शडाधःकपोखलौ च तदन्तरे । रोमकू्चौँ च पादौ च कपो- 

लाधस्लया मतौ | ततः सगदसन्धी च सगदान्तरमलर.च । 

असगद्ात् इन्ववधिः प्रदेशः शिरभोमतः । चिकूटावप 

खलादभावुपरि वै तयोः। युडवाक्ताऽधरः खात नेत्रखावौ 

तयोरधः । अ पाङ्गावस्तिबःदयो च ततसन्धो चाक्िषट्ठतः । 

पच्छणोर्भण्डले चाथ तत्ः-ज्धी वत्मं मण्डला } वत्म मण्डल 

सन््ो च ततश्च श्ेतभर्डले | च्रेतमर्लसन्धौ च ततः 

ष्ये च भरले ; नल्सन्धी च ततः कष्ण सतसन्धो 

वक्षं मख्ड्ले ; तयोरपि वथा सन्धौ प्रागूमागे चक्षुषो 

रपि! कनोनिके समाम्नाते सन्धी ततल तथानयोः। 

दत्यच्चिगतदे थानां समद यो भवेदिह । किल वित्तौ च 

कर्सयौ च कषेयोख लिका ततः । तदघः कथपिपपल्लौ 

ल्के दवे प्ररे । कथेमस्तकसन्धी च पञ्चात् कथापव- 

त्तयः । तदन्तश्च समस्वानाबुट्वातो परिकोक्तितौ । कसै- 
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चूलिकयोर ये पिङ्गलाख्यौ च भाषितौ | पुरस्तात् कयि 

पल्याः कसं संबेशचमे णो । करान्नः कसमनाद्यौ च लम्बे 

तां तख भागतः | तर.र्बीयिःकवन्धश्च सशङ्कमष्यकस्धयोः] 

कख सन्ध्योरधस्वाद्ध तथाधःसन्विसं{न्निलौ › तदधः कय 

पाल्यौ च प्राक् क्णौपरितस्योः। नाडोपाच्चं गतौ चान् 

मध्यकरसौ तयोरधः । अधःकर्णौः समाख्यातौ वद्धिः कषा - 

पवत्तयोः । पाचको बहक >शयोख क्रमाट् 

बदह्हिः। अन्तरान्तरकरणौ च पथेन्तकये पाणयो; ! अधस्ता- 

ञ्धति भागाः खयः क्खयोः करिणोऽपि च} सवायाः 

प्रागभवोभागो खवा सन्विस्वतस्तथा | सोवाषटष्टः तत 

खा सध्ये तद्ध ठकाटिका | खीवाष्टट तथाधस्वाट्गल- 

माह्धद्विपसख च | अधषःकरठस्तयो योद्धं मन्ये ते गलकश्ट - 

योः । धमन्यौ करपाञ्च" च तयोश्वाबलिपिख्डिका । 

गख पाञ्चयोख् दद् रौ चात्र नि्दियेत । युद्े गन्यो- 
परिखातामु परिष्टादयोसतथा । किविकौ च तथा चोक्तौ 

पञ्चाडपरि चैतयोः । पाण्णि घातौ च संख्यान पाष्णिः- 

बातान्तरे तथा । उतूसद्गावुपरि स्यातां स्कन्धा तथा- 
नयोः। वन्दध्ये पणव ह्व मिति यीवांशस यहः । (डस्ति- 

केन पाश्या यौ देथौ इन्येते तौ पाष्िवातौ) गान 
मात्रसायतं च भवेदासनमादितः। वतृपाञ्वंयोः प्रतोकाथौै 

तावसौ च तयोरधः] तदधः प्र्यगसौ च तयैवांसफले तथ! । 

तद धस्ता्ततो बाद ततोबा त्तरं तथा | अवागन्न गुहे तत्र 

बा्ष्ष्टोद्धवे अणि ;-अपारे च तद्ध च तयोस्तद्गाविकौ 

तथा } पाल्यावयाङ्गादू्गच्च तयोरायासष्ट्वः। पाल्यन्ताङ्ग- 

परस्ताञ्च भुजयोरुदितौ यवौ । यवभागोपरि तया पुरस्तात् 

फलकोच्छितौ । पिख््डिकाधञ्च वेमाख्यौ विषौ यव्- 
योरधः । उत्खङ्गनौ च विधोषाधः ग्रहौ चापि तयोरधः। 

ततृसन्धी च तत; पव्वं सन्धानौ तदधोमतौ । तदधः 

पालिपादौ वे कृ्चौ चाच तयोरधः । तदधोनखकूचौ 

ततो नखथिखा दथ । पुरःपुरोनखौ नाम्ना सनखो रंव 

विख.तौ । तट्प््चात्त, नखसवा विशोषाः पाञ्चंतोनताः , 

ऋन्तःपार्चबह्हिःपाञ्चः खातां पाच नेष "व | कवा 

राजयञ्चात्र पाद्नाहाविकास्तथा | तलसन्धो ततः खातां 

तले च तदनन्तरम् । तलप्रदेशणुरतस्तत्परा नखवङ्नेतः ¦ 

तलकर्पौ ततः पश्चाल् दलप्र्नौ ततःपरौ | तलयोरन्नर 

चेव दये च करोरके । किंविनोराजयश्चेति तलसङ्धादिका 

अपि। पल्स्तौ ततः सख्धातासन्तर्वाद्ध् ततिऽन्तरे ¦ 

गहना बह्िशोह्ं' गातं सृत ततोऽपि च । क्तौ ग्ल 
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प्रहोज्ञःञ्च कच्चयोरन्तरं ततः । इति प्रदेशा गदिता 
नि © [ज 6 

गजानां गाल्गो चराः! कर्टस्यान्तसणिः भूवं स्रोवापव 

समाश्रयः । उरोमणिः समाम्न्नातस्तत, खादुरसः स्थितिः। 

याऽधोभा पाञ्चंगा ततर गात्सखिरमाच्रिवा | आावर्तमखि 

रष्यत्र विकलो भाखरसङ्कतः। ततः सन्धिकरस्तु खात्तखाधः 

स्तनयोः परः । मालयमोरन्तरं चापि चठरच्तान्तर' भवेत् । 

अधःस्तनौ च स्रनयोरन्तरे चाथ चू चुके । स्तनान्तौ सन 

कूर्चौ च च्ोरिको चापि क्रूचके | चठरच्तान्तरालं च भवे 

ख चुक्योरधः | स्तन॑योरष्यधस्ताञ्च पुरस्तात् स्तनयो 

मवेत् । दयं चाख पाश्च स्थावायामौ च बह्िस्तयोः | 

स्यातामायामकार्डौ च तद्घोविवशौ ततः | ततः क्रोडं 

पदाधस्तात् पञ्चाञ्धाधामकःण्डयोः । रन्धं चापरवल्िद्च 

स्तनयोरष्यनन्तरम् । जठरे नाभिरिव्येते प्रदेशाः किल व- 

चस: । अपराङ्धुिपरःशेफोरेतःखावावधिः रूटतः । ततो- 

ऽख्डकोषसन्विः स्यात् कोषसन्विश्च शेफतः | क्रमान्- 

भेहनमलत्र खात् मेटुर्सन्नो भवेदपि । अनिर्गमात्तथा तख 

बाड्धपाश्च'गतौ मतौ । अयत्न कङ्दं तदाश्रौ पा- 
शंयोरपि । मेहनखं एुरःखोतो वङ्कयो कोषपाश्"गौ । 

छपराश्रयिो शुक्रे तया वङ्कुणमध्यगे | इयण्डक्ोष- 

भागाः खु; क्रमाद्ासनर्च्यते । तदन्तच्चासनच्चोह्ख' वक्र- 

वश्य ष्ठत; । भवेद्परवशञ्च ततोन्यञ्धाध आसनम् । 

पञ्चिमासनमष्यख ष्तः परग्खन्र । अत आल्िप्र- 

देश ततो वञ्च बालधिः) (अआखिरासनम्) । चअा- 

शरयेव्यभिधानाञच्च भागाः पञ्चान्निषादिनः। ख्यातां च 

तत् पलाधस्तरात् पच्चसन्धो तथा ठतः । खाताञ्च पपाच" 

च गर्भृकाञ्चक्रमाद्पि । पर्ाधोनन्तरौ चाुकु्ी पक्लसमा- 

खतो । निष्काभौ मध्यगौ त यह, चैवोद्धंमध्यतः । 
क्ाभोगौ काकपक्तौ शद च्छायाकरौ ततः | उत्लषटौ क~ 

लिपञ्चाञ् त्रमस्विपाञ्चगताषपि । कालकोत्ढषटदेशानां पा- 
लवं थञ् प्राञ्चयोः | कालके पिर्डिकेचाधो विद्याञ्चापर- 

योः स्थिते । उत्कष्टपिख्डका ल स्वस्या नभेवालम्बनस् | 

जघनं पर््लोऽख्माञ्च एवं कालवका टश । भवेत् पायुच्च पा- 

योस्तु गुदमभ्यन्रं तश्वा | बद्धिगुद्ख् वतमं खात् युदान्तः 

अन्द्रं विदुः । विलपाय॒न्तरे क्तौ तथा पिर्डिकयोरपि । 
उधस्लादन्तरे किविन्धन्तरे तख संस्थितिः | पिख्डिक)- 

चदा मर्ड क्यायषठोलौ पिडिका न्तरे" अवयव प्रमा खभेद्ा- 
सूलंब । ““पिश्डिकारतिकामाना एष्करोऽपि भवेक्तथा । 

कष्मन्धिभवेद्ठापि तदारविप्रमा खत; । कर्णा पवर 

1 

दभ् 

पाल्यौ च खातां इस्तसषटच्छरितो । कर्खा्चो च तथा 

विव्यादिस्तारे हादशाज्गुले । कछ चावपि हस्ते ावायाम 

परिणाहतः । कणति" विदि कर्यप्रमायेन च रब्निकाम् । 

शिर असनद्दि्टः मानेन लिक््वकम् । शिरसस्तु प्र- 

माणेन खात् षड्ङ्कलमासनात् । अआखनेन समथो क- 

ल्या णकर मित्यपि । यद्यासनं च नीचेन शिरसः खात् षड़- 

क्गलम् । आवासो नामस प्रोक्तो गजोनिन्द्तिलक्षणः | 

शिरो यख्य भवेदुञ्चमासनाट् दादशाङ्कलम् । सोऽभ्युद् 

साभिधानेन लच्षणादासनं भवेत् । असनं वद्कणोद्देथाद 
साहश्च प्लभागतः | मश्चसमानफलक उत्र्ोऽढोख्ितो- 

$पि च । अष्टोयेवं स्राख्यातं ल ् षणादासनं भवेत् । इ- 

श्वदयप्रमाणेन पेचकात् पञ्चिमासनम् | दाद्शाङ्गलनिन््र 

खाद्श्नात् पञचिमाम्ननम् | साद्डइस्तत्रयं चाधः प्रमाण 

भपिबालधेः | सतप्राङ्ग लप्रमाणन पायुश्च परिमण्डलः 

विडस्तद्वट् युखान्तरम् । अरल्नितोऽषिकं 

यख विस्रो ण स्तनान्तरम् । विग्य सोमचयं गाल्रमरिभ्य 

शोकंदोगजः । अरल्लित्रयमानेन नाभिरेशसतनान्तरम् । 

नाभि मूत्र कोष युदारल्प्हमानतः । अर्डकोषञ्च ह- 

स्तां प्रमाणेन समन्वितः । हे चार्ली तथाद्ंः च कोष- 

मार्गं भवेदपि । सोऽङ्गं हस्तद्यायाभोहस्तानाहयुतोमतः । 

प्रौ त॒ परिणाहः खादरल्िहितय तथा । ₹इस्तयोचाद्ग 

मान खात् चतुर्भागेण संयुतम् । तलख्य पाञ्च तः प्रौदाव- 

रुन्निप्रभितौ मतौ । चतुर्भागयुतारल्िभवेद्नन्रतलोपरि । 

अष्ाग,प्रमा्ेन खाता ततः एरोनखौ । सपाद लाप 

नखः पाच पञचाक्लानखाः। चतुविंशव्यङ्गल ञ्च भवेद्राना- 

परे तथा। अपरराञ्थां भवेद् सन्धिररत्यङेन सानतः। अर- 

लिञ्च तलायासोभवेद्चकरयोरपि । सप्राङ्ग.लासतु बेथोषाः 

पाल्योः पाश्चनखास्तथा । पञ्चान्न.लास्तृङ्ग, लाच नव- 

चापि नखामताः | इत्यङ्गमानः नागख दिद््ालमिष्- 

दशितम् | खभाङ्गा अपि माताङ्गा ण्यन्ते दःखदाः 

कचित् । दृश्यन्ते षिषमाङ्गाख्च कंचित् कल््याणद्ायिनः । 

तद्छत् प्रमाणं केषा्िदग्रभाणतया सतस् । प्रमाणं सत 

खाचार्येः सर्मलं्ण वेदिभिः) अधाङ्गसङ्गमात्तावत् मात- 

ङ्गानां गुखायुाः। भूयोऽन्यगुणदोषाभ्यां प्रसङ्गा 

कथिताः पुनः | उपरिक्रमतो ठडो नातिस्तथोष्टदुस्वि- 

तिः। टत्तभिग्धाच्छरोमा च लोहिताङ्ग लिषुष्करः । स- 

व्व व्यक्तप्रनाणश्च गजः कल्याणकारकः । भाग्यप्रदो बाल~ 

इस्तस्नयायततन् रुहः । अयेदो हीनविन्द्.च गज्ञो इःख- 
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प्रदो भत; । दिपाच्छयकरा स्वा ₹ोनपाश्वा् टबविद्ाः। 

इषकरं होनमव्यक्तं विद्याद्ध तत विना एनम् । युक्तमाने निगा- 

डेव निस्ल्रोतसो शुभे, खसखभाद्िते च खाताखत् 

पलायसमदय् तो । छउन्रहधौ कमदङ्खौ च सिग्धावभ्य्- 

दितौ स्मस् । दक्षिणौ च समानौ च प्रहार प्रयुणच्छषी । 

तत; प्रदचिखावरत्तावुदात्तौ दन्तिनां रदौ । करस्पगा- 

ङतो चापि श्रो तास्विसडशद्य ठो । विषाणे च तथा स्यातां 

चापाखे वार्णथ्यच ) यो दल्तिशैकटन्तसख श्यात् 

रहितो गजः } बाभेकदन्तो दन्तो च इउुःखद्ः शादि. 

नोमतः । दशां प्राप्य चतुरौ" च द्ितीयां यखन दिजौ | 
स्य लावनायतौ खाता स मूढो नास इगजः | जसं 

स्थानवक्रौौ च प्रतिभानगतौ नवा | युयुत्लासमिव | 

यख बालाः शदुद्विपः | दन्तौ हलोपमौ यम्य दीर्घौ 

पाञ्चन चोच्नतौ । दच्िणेन विषाणेन वामदन्तद्रन्तथा । 

कारयेद्यस्तु मातङ्गो वामदारौ स॒ वै भवेत् ! तथा दच्तिण- 

दारो च दच्िणदरणं तथा । वामेन कारयेन्नो्ो यातः 

स्वामिनणएव सः । तथा इलविशालेन दन्ते नैकेन ट्न्तिनिः 

स्य लेनाखवदो्षेथ इःस्थिताख्योऽपि वच्छिंतः। अन्तने- 

ताभ्यां सन्तः कुदन्तोऽपि नतावघः । करूपे वामोतच्नतिच्चापि 

रदाभ्यां दिरदः कचित् । दन्तदुवससाख्यो हि दिरदो- 

मध्यलचण्यः } बह्हिन तौ इस्तलम्बौ रदौ यद स दुर्गजः। 

हब्णायतौ रदौ मूले विन्िन्ति मद्ागतिम् । श्यामलाकार 

रुदनासन्विभट्थनास्तथा । दजांता विषमा वक्रफलकाञ्च 

कंथस्तिधा }! आतदीर्षातिद्खाञ्च वदनेनाघशसिनः । 

लिरल्िभितमेदख पञ्चरल्निभितोरदः । यदिदन्तोलुकथितो 

राजपत्र , भनोषिभिः । प्रपूें प्रतिमानच्च ताराभं बलि- 

वजि तम् । शच्डाविन्द् समानद् ग्ड लक्वायरोमथस् । खायतं 

ुबाहत्य' रुव्वं गाल्रसमाह्हितस् । रक्तौश्तालुद्शन- 

विग्न ल्वणस्थितिम् । तं राजा वजजयेत् युधे शुभलक्षण 

वजितम् । बालाक सगे यस्य ह रिवय विलोचने । मनि - 

लाप्रमे वापि थच्ोऽसौ भिच्चदः । पद्मापाङ्गे च विघुले 

सुप्रसन्ने सितासिते । यख्याक्िणो सचाक्तिभ्ां विभक्ताख्यो 

्तप्रदः । यस्च तद्ग च नयने महतो ठिमख्डले । ्जि- 

ग्धनि्भलवख च तारकाच्चः स सन्तः । यखखाद्जः; खमा 

भासे ठन्ताकारे विलोचने } पारावताच्त' नागेतं प्रशं 

अजन्ति शिवप्रदम् । हस्वे नात्यायते नेल प्रसन्न रच्डाद- 

चैने) यच्छ खातां सचाध्य्तो व्ग्णः शुभलक्तणः । 

रैषद्रौरिकसद्ाये उष्यते यख चाच्िणो ¦ ध्वाङ्काच्ः 

स विनिर्दि्टो इभिक्लारिभयावदह्ः ] टष्णापाद्घ शुभे 

नेत्रे कांससडशसप्रभे | यख खातां भवेद्धाय' खकरा) 

स गितः । समन्ततो नोपचिते संष्टरे च सनागट्शौ 

परौढाषिकरूटौ यद्यापि विष्वग्तः स दर्मगः । वैषम्या दिष- 
मप्र तो नेष्टो हरितया ठशा । तथा निषप्रभ्वा दा 
वव्ितः ` काखपिङ्खलः । बन्द्रौयखादद्श्योत विद््पं वि- 

षम तथा । तथव तिष्यग् दक् हस्तो ति्योकपरे्तो न 
दूषणः | अधःप्रश्षो चयो यः खादूद्गामिबिलोचनः | 
सदयो बम्बू, माजरप्रष्ट्यभतचच्तवाम् । स खादनि् 

टक् इस्तो तिखेकप्रे ची च दूषणः | आअघःप्र्चो चष 

न्नेयो ऋटरहखंगाभिदर्भनः | टिः ज्लिग्धा परणुह्ञा च 

स्स्थितामलतारका । छदं प्छ प्रसनच्रख वारण विलो- 

क्यते। उदपतारको नाम्ना सास्रा पाञचधिसंपिणो | 
विस्तश्धाचलपच्छा ठ कुपिताऽनेकपस टक । सर्वाङ्करत्तणे - 

भ्योऽपि चचुरुन्तणश्त्तमम् । इत्येव" उलत्तानां पूवेषा- 

मलुशासनम् । प्रथसतनेले दिरदे ब्दपोभद्राखि पश्यति" 

मस्तकादिलत्तणन्तु प्रायेण बाहस्ययोक्रलत्तणसममित्यत - 

स्तन्नोक्त यत्र॒ विशेषस्लदुच्यते । । ““रककूपगप्रजातानि 

स्तिग्धानि च ष्छदरूनि च | रोमाणोष्टानि रोमाञ्च पेच 

को द्तिणाङ्गज; । लाङ्ग.लख्धेव रोभाखि द्यन्ते यख 

इस्िनः । खूंहतानि विचिल्लाणि स पूज्यो वारणोरणे ।'" 

करिणो वानत्वादौ कारण्णान्तर' तत्फल चोक्त तत्रव 

“वायाकाश्युखाचिषट्टयिवोशुणसच्छैनात् | जायते किल 

मातङ्गः कुजो वा वामनोऽपि च। यतो भूतय शोऽन्योज्यम- 

धितिष्ठति मानतः । नैगुे जायते खर्वो दन्तोति समयो - 

विडः। होनाङ्गोहानिकारौो सखादधिकाङ्लोऽधिकं हरेत् । 

राद्राहितौ भवेताञ्च खञ्जकुञजाविति स्वितिः! अआयामानाह् 

संयुक्तो इख्वाकारो हि दासन: । नटोव्यन्तरनिर्याणो 

म्ास्थिसगदोऽपि च । अस्थिश्ेतौ च खच्छौ च दन्तौ 

यद्थाञ्ितौ करम् । स चालयित्वा राजानं इत्वा वाथ प- 

लायते । सभेदक्लिक्ररः चे, चाचि तरोमञुक्। कपि- 
कौ शिककाकाह्िनकुल प्रख्यलोचनः । काल पङ्गलनेलच्च त- 

न्वाननडनुस्तथा । बल्या समाननिर्यांणः परत्य ् टथ॒मेचकः | 

मर्ड.कामरुचित्वक् च सास्नञानलयमोऽपि च। परिमण्डल 

कणे खषटध्वा्ख शिवध्वजः।प्रौढोच्नताचि करटाः सजिला- 
साडःघिमेदनः ' व्याल इत्यवगन्तव्यो निभेदो दन्तिदूष्यः । 

सबली यख खुट्ानौ प्रौहौ चापि कचाचितौ । चिबुके 

चायतस्यृे रेख तदराविङा । अधोवक्गाणि, रोभाि 
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न च शशरोमगे। इुटकाकतय' पादा डिग्बद्त्यपि विड्तः। 

अखौतालरसनाः काल कल्या षकान्तयः। कर्णौ कचाचितो 

ननौ ताञ्नवष्णञ्च बालधिः | कराभिप्रे षास्तौ मानोना- 

द्ग लिपुषकले। ख्यले च पच्छणो नेल प्रभे दषप्र ण तथा । 

बद्धानि तथाङ्गानि बलोमुखनिभं सखम् । रेणदिरेफा- 

चदा सल्तिकाभिदिताठतिः। अरल्िमानौ दन्तौ च 

शुषकावष्यनिगद्हितौ । कश च कठिने वख नोलगोपक 

व्द्िति। विवशं कठिन त्तं भिन्नमिश्रतदुरुहम् । नपु - 

कश्च भातङ्ा स द्रूरे व्यागसद्ति। मञ्जि्ारागभानेन 

यत्तदुर्धानरोपमा । स पूतनोऽग्निभयदो युथा पररिव- 

च्जितः। ति्थंकप्रे्ी चाधःप्र्ठो इगेन्वमदसयुतः । 

कालपिङ्गोदरोने्टो मातङ्गः खात् मतङ्गजः । पुषकरे 

स्तनमध्ये व वामहस्ते मतङ्गजः । किलास राइतः खाञ्ख 

तदाद नेयं दिथेत् । पञ्ातृखमल्थि तावापो निन्यमोलितलो- 

चनः । बाह्हिलयसं लिप्रखखोनिबडाच्ता मतङ्गजः । नूनं 

विंशतिवषेख दन्तौ यख प्रमाणतः । . अतिमानौ न वँ 

ख्यातां नागोनागसमस्तु सः। होनातिरिक्तदशनो यख 

बे तद श्ल्ुद ̀  इत्यवयवदोषाः । 

“खथ वर्सु्लथावत्ताः दषपाण्याभा = सखजरोगतिः । 

अलं सत्वमनकञ्च गन्धोयोधितमिङ्गितस् । खाह्ग.त- 

गुणवेशेष्याद् वशेवेथेष्यभेव हि । वातादिभ्योऽपि 

दोमेस्योवयंगगेष्य मिष्यते ¦ रौच्छ' परातिरेकेण सपं 

वातद्धय वै भवेत् । सोता भोणितात्, पित्तात् रौद्रता, 

सौम्यतेन्द्जा ' द्युपक्रम्य “कफो गभेशयानख 

च्िग्धतां प्रतिपद्यते । पित्तं मर्भशयानख सतश्चत्व' 

प्रतिपद्यते । तत्करौ कथितः कालस्येव स्िग्धद्शनः । 

पित्त' कफ युगपद् वेविषटि तु ततस्ततः } श्यामव्णोऽपि 

मातङ्गा जायते स्िग्धणएव पे । गमे च मांसरुड्िते कफरक्ग 

यदा स्थिते । विर गभ शयानस्य इरि च्छि ग्धस्ततोऽप्यसौ । 

रक्तपित्तकफानाञ्च सङ्करत्वगतो तथा| इरितारुखपो- 

नाद्या नानावा भवन्ति हि । सर्वल्लालुगपःतेन मोलनाद्र- 

चता भेत् | पारुष्य धसरत्वं च सुस्िग्धत्वः भवेत्तथा | 

कचिहणविभेटाश्च पूवैसम्भवकारणात् | यहनच्तत्रचाराड् 

पिबीजवथात्तया । त्रापि चओतवरखाश्च शुकवद्िसणि- 

त्विषः । शुदहेमरुचदभाः रषु प्राचि च कचित् | 

न्यणान्त॒ हरयः ठष्णाः ग्यामाञ्च करिणः ढता; । हरि- 

मधसवये्च ठष्णयाद्रनसद्धिभः । न कालोन हरिर्ना- 

गोमध्वाभः श्याम इष्यते| एतेषु विष वरथो रिब्या- 

द्भ 

बरोमतः'' | इति व्थमेदकारादिनिद्धपणम् ॥ 

"“आवत्तं : षड्ड्िधचं व त्वगजोदशमभङ्गजः । कोषजः 

पच्छजातञच्च बालजो रोमजोऽपि च} कोषरोमनदौ 

शस्तौ दनकल्यनजः शुभः । शोकानयेप्रदाः प्रोक्गास््गज - 

पच्छजबालजाः । मून्िदोरोमजावनत्त ; कोषावक्तजय- 

प्रदः । दशनसम्भवावत्तः खुतदारप्रदस्तथा । कथितः 

प ज्जजावन्तान्नातिजातभयप्रदः 1 बणलद्धाल जावत्तं ; 

सामद्धा रोमसम्भ्रवः। प्रथस्तोद्च्िणावत्तवामावत्तण वि~ 

गदितः । भतो व्यक्तो खदुक्लिग्धः सुवणः पोतरोमजः। 
वामाद्ध दक्तिणावत्तीवामावर्यस्च दक्षिण । अवक्त: स- 

म्मतोऽभीषो दिजराजसमप्रभः । शुभोऽष्वततेब्जातो- 

ऽसौ शुभं नैव प्रयच्छदि। अशुभन्तेत्रजातश्च नानि्टफलदट्ः 

शुभः | आक्र यहतले स्लनयोरन्तरे तथा । खौवाया 

मच्तिक्रटो' ुम्भयोरन्तरे तथा । उत्पले दन्तवेष्ट ॒च 

कशं मध्ये च वच्चसि । वक्ता वारणानां हि खनि याः 

शुभप्रदाः । स्तनान्तरे शिरोमध्य कुम्भान्तञ्च.लिकान्नरे । 

वक्तखावत्तं सम्पच्च: कंद्धरः पञ्चमद्गलः । भीधावत्त1४- 
भिमरेकाय स्तनावन्तभजयाय च| सखाय च्ूलिकावकू: 

कुन्भोरोरोमजः श्रिये । वं प्रौहेऽथ बाहः मन्या 

सगदे 2 । कणेऽिङ्रटे नाभौ च कत्तप च्छक । 

बालो पेचके मे रन्वुरन्विकलादु च 1 आवतं न प्र 

शस्यन्ते कणभागगताञ्चये । कोणप्रसाखलघवोममएव- 

प्रदेणगाः ! अशुभक्ेत्रजाताखच सकिलासान्तरोलियिताः । 

 मनोनेलाभिरामो हि च्च्डोगदितो महान् ¡ जद 

प्रडत्तोद्)धञ्च सोमजोऽथेजयावहः । म्मभागेषु नागस्य 

निष्ठान्त रोमजादयः । समभागगतावत्ता : सव्यं तः इखदा- 

मताः" | द्त्यावनसैः । 

“स्वस्तिका दिखसंस्यानं शष्पं दथनरेहजम् । स्तिग्ध 

भवेत् श्ुभच्छायमच्छिन्नः वाज्छरितप्रदम् । कजबन्धादिक- 

संस्थानं विषतन्तुसमं स्फटम् । क्तं ठष्ण द्च कुछ्स' ता~ 

तानथकषं न्नकम् । दद्यात् खतं सितं घमं क्िग्यपौ तञ्च 

ेमदमभ् । नीलोत्पलाभं भोलाप््रं द्िग्धकाल च्च रन्ति 

दम् । यदि खात् पूजिते भागे क्म स्िग्वषार्डरम् । 

सुरवापसमाकारं तद्भनेद्म्भजः शुभम् । शक्रचापनिभं 

पुष्पं दन्तोपरि च दन्तिनः । दिभेदि्ट छमिच्च' च च्- 

मं च कितिर्ििणः; । स्तनान्तः स्तिग्रुत्ते च दुष्य नाग 

समे तथा | पुष्ये श्रोत्रान्तःकावे चस्त्ञानिदद्धिः विनिदि- 

सेत्। श्रोडच्वादिनिभाकारे कैजयन्तोध्वजोपने । शेलप्रा- 
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शटसदये खलचामरधोधिभिः; । सोभद्धयीसभमाभासे 

शिविक्षायानमूत्तिभिः । दिरे शुभाय पतेनिन्द्यमह्हि- 

खभाढति । चअक्रव्यादनिभाकारः रणापसरकार्म् | 
धूमाभ एषपभिच्छन्ति स्टव्यवेऽग्निभियाय च । व्ण पुष्प 

तधा नेष्ट दिषद्ञोमविवद्गं नम्" । इति पुषपम् 

“भूखाम्नम्ब् मर्च्जाता भवेच्छाया विषाणिनासू । श- 

शता भूजलवङ्ग, प्रलया न ला खानिलोद्धवा ! दयायाः स- 

श्व; पूर्वै, परतः परितः प्रमा } खायायाः सम्भवः पूरे 

परभा तत्परमच्र,ते । वं सालचिता च्छाया प्रभा व्र 

नायः | लक्षणानि तु नामानां पापानि च शुभानि च। 

छायावथात् फलन्त्येव दाया तेनातिदच्त्म् । यख स्या- 

ज्ञ्ष्यं भद्रः डाया भटा भवेन्न त ! न चासौ शभटोहस्ो 

कायोपडतल चण, । पापल च्षणयुक्तोऽपि शुभच्छायायुतो- 

भजः । फलं ल ् षणजं हित्वा दायाफलसवाम् यात् । नो- 

शाजनेऽभिषेके च ध्वजोच्छये रणोदये। तेषु तेषुच 

कालेष भवेच्छाया च थोमना । वच्तसि प्रतिमानेऽके 

डश्भो क्ये कटेषु च । नि्वांखे शस्तकस्वाने वेच्योख 

कपोलयो; । पिर्डिकाजघनाभोगे तेष तेषु परेष 

= । प्रदेथेष प्रधानेष्, दयाया वोच भवेद् 1 प्रशस्ता 

पार्थिवी दाया बङ्िजा जलजापि च | नेष्यते व्योमजा 

षाया सातरिञ्चभवापि च] पाथो क्लिग्धगस्भोरा 

सर्ववे विभ-व्यते | दाया द्यासां च रक्ता चल्लिरधा जाम्ब, 

नद्एरिनिजा । खाया नोलाम्ब् द्ामासा ज्लिग्धा सचिडस- 

` क्वा अव्यक्तपरूषा तखद्धाया गगनजा मता| प्राः 

ह्वा च वायव्या भस्माभा निषप्रना तधा | एवान्डाया; 

परोच्याः सयभातङ्ग राजपूजिते । नोलाम्बजेन्द्रनौलाभा 

नोलाञ्जननिभाऽपि च! काष्यक्ता पाथिवी च्छाया 

छभित्तचेमकारिणौ । बालाकपद्यकिञ्चल्कशक्रगोपकस- 

चिभा। च्वालाभा तप्रहेमाभा वद्धिजा विजयप्रदा । 

खायाम््यौ पयः ङकन्द्खूपयनिभद्युतिः । सौग्याख्यया 

प्रतीता च भन्तरथं प्रदा सद्ा । जलब दसङ्काया धुल 

दय् दिरहिस्विरा । .निन्द्एा च व्योमजा दायानिलयोद्ग- 

करो मता | सर्ववरैरमेताऽपि निषप्रमा मस्सन्निभा । 

विच्छिन्ना विकता च्छायः वायवो खा भयव । वेरिद्धो 

वैष्णदी चैषी दाया साषवनो तथा । कौमारो राच्तसो 

खार्पी गाग्बधौं च तथाऽऽरो । पाची चेति याग्ाया 

च्छायादिव्याः कचित् शुभाः । भूनोलखलच्तणे तासां भेदो - 

मेह ठ कीर्तिवः| तेजोऽतिदक्ता भद्रख पाटला भ- 

२८ कौा० भागय २४६ 

भ 

वति प्रभा काया रक्तकला खक्यपद्धपूगनिभाऽपि वा| 

शष्णा च मन्द्करिणन्काया तु टगहश्लिनः | मलि- 

नाम्बरधखेष मो्वाणायुधद्शेना'” दति अाया। 

^दस्तिनां विविधा ध्वानाच्टरेभ्यः करतेाऽपि च। 

भवन्ति वाबुक्शतेा मालाष्णां जे्टनेन च । प्रयारेष्भिषिक्तेष 

ध्वजे जातिङ्गलेषु च । नागेषु ड हतं याद्य' मत्तस्तव्मे न 
जातिषु । षितेऽत्यस्तनिद्रानतश्यृषिते इ “हति कचित् । 

यदि दन्ती शमे देशे शमये च वप्रः । दशेयेदु हितं 

भद्रः तत् फलं सफीता {दिशेत् । सरोवरे तथाऽऽराने गे 

विव धवेश्डनि निज्ञ्जे इद्यरेथे हि धिन्नेयः शभदा- 

ध्वनिः। याल्लायाभभिषेके च यन्नादिशमये तथा | समये 

चवे पुण्ये च ह ड्ित' खाच्छिवप्रदम् । खग्सादिकाष 

पलमोकदु्टस्याने भयप्रद: । नोचे च प्रधूमे च प्रति- 

श्यायदिनेषु च ' ऋति शोतेऽतिषने' च प्रभाते चायुभोरवः। 

मूतले न्यस्तहस्तो हि पथशद्धनयनागजः । कूजन् निव्यैयन 
र्यात् यदि वा न्छतीश्वरः । करेण ड "हितेनागो इबि- 

्ताञ्चपरिञ्ज तः! आखादिशेन्मन्तिष्छोनायमथ वा एथना- 

पतेः । व्यायतश्रमहस्तख सास्ताधोगतचचुषः | लजषने 

वामतो बालं तथा निच्विपतोऽखङत् । (बः लं मालधिम्) । 
निषोदतो लद्ख्यतो छृषटसेम्णोविमूच्छोतः । वाभे नि- 

तिष्व गण्ड. इडिति खाद्नेशत् | खेयः सरवति 

नागानां धमतां यदि शोखितम् । (बेभ्यः ददरिभ्यः)तथा 

अन्यन्ते च प्राणिनां च्यमादिथेत् ।! यद्याग्नेयी- 

खखोभूवा प्राच्यां बाऽकाद्यं प्रति । दन्तो तोच्छरवः 

कुर्या तद् खात् पावक्षाङ्भयम् । करेण यदि भातङ्खो ठंह- 

माणः सनं स्मत् । खाने लभ्वमानस्तु संयुति चयमा- 

दिरेत् । (युति बुद्धे) । आलाने लम्बमानस्तु शीतृकर्वन् 

कुरूते ध्वनिम् । गाल" प्र द्धेलयच्चागस्ततः प्रस्यानमादि- 

शेत । चिघ्रु करं विभास्य विषमं कूजते यदि । नि- 

रौलमाणो गगन इतां इदिद्ा हरेत् । यदभ्युच्रतवक्नोष 

श्टनस्यानद्च जिघ्रत; । तथा कुद्धितद्धस्तेन रुषं गालः च 

जिघ्रतः । कुर्वतो दकिषयं ₹ल्त शनैनिकिपतोऽपि यत् । 

हितं स्यात्तदिश्च्च तथान्योन्यकरस्छ,शः। ग्ट्ोत्वा शएभ- 

वस्तनि कद्ठमादोनि चेद् हिपः । क्या छन्द भामं तेन 

फलं शुभतरं भवेत् । उच्ौरभिशखः शान्लो यद्ा नटति 

वारणः । अद्चमध्यमानेन तदा तत्र जयो भरवः। रखेन 

मण्ड. कर्मान् काभ्यां इन्द् भिध्वनिम् । करेण सुर-- 

जरावान् कुर्वन् कल्याणकारक; । कलगाटिसमाराढा 
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विकटान समाः ख्टताः'” इति ध्वनिः | गतिब्लेतुप्रा 

युक्तो एषात्र प्रायेण द्र्भिते नातस्ते अत्रोदाद्ते। 

“सत्वं लिविधभिच्छन्ति च्रे ठमध्याधम्ु खः । सालक 
राजसं चापि तामसञ्च विषाखिनाम् | एषामपि गुष्णान्नेया 

गह्वस्ते न कोसिताः। सत्वखोक्ताय॒ाः गौय 

उिध्ये छषेता । रजसोये रुखसे च क्रोधोत्साहा 

वपि कचित् । रुणाञ्च तमसस्तन्त्रातमोमोहप्रमादिताः | 

चछोमन्तः कान्तियुक्ता्च प्राज्नाञ्च शिरजोविनः | क्रिया. 

क्ेयषदहाः चान्ताः सात्विकाः सामसम्धषाः | शिष्या 
सध्यसाध्याञ्च कीर्त्ितानिमयाः कचित् | क्रियायोगश्ाः 
किञ्खिद्राजखा मध्यभायुषः । तामसा दुःखिता मूढा विद्धपा 

खधुजोविताः । युक्तोऽ्यन्यगुखेः सप्रंतशचेत् सालििके 

॑खेः| च्रेयाय॒णः से समरे तवाऽध्वनि मतङ्गजः | एषां 
वागौशनिदिंटा विषयापेचया स्थितिः भद्र सन्निहितं 

सत्व", रजेामन्द्, तभे श्गे । देवगन्वपयत्षाणां पच्चगा- 

चररच्चसाम् । पिशाचानां च्टग्पां ठच्य' वेद्यं नाग्ख 

चेष्टितम्” । इति सत्वम् । 

“यत् पूर्व्वं सम्भवं सट" सत्य' सपं गति; खरः । तखा- 

दकषरणात् इुक्तमनूकमिति कोविदाः । सत्वद्धपजवारावै; 

शभादकारिता शुभा । देविंगणगन्ध नागा नुकाः श्एभा- 

मताः । णमेव च दुटादकतोदष्टाः प्रकोर्त्तिताः | देव - 

रच्चःपिथाचानामवक' परिवच्जितम् । टषसिंहत्रङ्गादि 

समान्कामता द्विपाः। नेशाः सरटन्टभ्रादिखमानादतियो- 

गिनः" | अन्कम् | 
छाद्ाचिकुम्भकसख ष सटनिश्चासवाञुष । शठदमथ्- 

मूलमेष गन्धे सष्ठपलक्लयेत् | दू टगन्वाच्चिषेेत वारणान् 
धरणोपतिः। इषटगन्धान् खदा ूपोयन्नतः परि- 
वर्व्लवेत् । हर्पिमधद्रालाजट्धिक्षोरालुकारकः | शाल्य- 

च्रोथोरभदिरापद्मकाष्टादिशच्निभः । भालतौकेतकोजातो 
चन्द्नाधिकसोरभः । चरखालफलामोगोगन्धोन7गख 

सष्मतः । अषङःमूवशरतपूतिवसाकुणपङत्धितः । पच्चि- 

नोडपलाख्ड दिरप्रतिम्मविनिम्तितः | खरोष्टकरसमः 

श्दःयानधूमसन्निभः । मोनमत्ङ्गणतुच्यञ्च गन्धोनागख 
इःखद्:” ! इति गन्धः । 

“पञ्चषा विदितं खाञ्च विन्नेयं सामजन््नाम् । अत्य 

चौत्तानगन्भोरप्त्यथीन्वधैमेदतः। यस्तहातादुदिनते द्रूरा- 

दशादि सङ्खचेत् । अव्य सङ्कचेत् सखः श्च गजोऽत्यथैे 

दिता । योपि स्वकस्मथंमालेख रोमस्स्ैवयेन वा। 

इभ 

विद्याद्ख्डाद्ु यादी स सखादुत्तानवेदिता | त्वगभेदात् थो- 

खितस्तावात् तोत्रप्रव्यथनादपि। अङ्क गादोन् विजानाति 

स हि गम्भीरवेदिता । शनैरतोभ्यथं वेत्ति शनेवेशत्ति ग्ट 

अहतः । विपरोतभतिर्नागो ज्ञेयः प्रत्यथेबेदिता । प्रचे- 

ति वाययमाणो यो निण््होतञ्च गच्छति । प्रतिलोभा- 

यते खं्तां सोऽपि प्र्यधेवेदिता । शअनेरतः शनैेन्ति- 
भ्टथं वेत्ति ज्टशादहतः ! प्रयेति प्रतिषिद्धश्च नोद्यमानञ्च 

गच्छति | यथाख्न्न' विदध्याच्च स्ैकर्माखणि योऽद तस् । 

अन्वथेवेदिन प्राज्नोजानोयात्त' शुभं गजसू'" इति विदितम् । 

“मतङ्गजे ङ्धिःतं वच्छे श्ट तद्पधानतः | शुभन्ता- 

न्येन खात् यालादिकषमये टप । अदयात्र' गतो- 
न्यात् किद्धिद्ष्पं यदि दहिपः। तज्जयः, प्रतियात" ठ 

पात्या पराजयः । ष्ठा रिपूनभिषठद्ान् वायं माणो- 
ऽपि वेद्रजः । बजेत्तदिजयोनूनं यदि वा प्राए्ठवान् षे । 

दचिणेनायपादेन चि तित् पायेद्यदि । उवततोलयेद्वाम ` 

पादं तदा जयश्दीरयेत् । करेख चाखरहस्त न यद् श्वं 

प्रमा जयेत् | शिद्चलयनेन कर्णौ च तदा सौख्यः समादि- 

शेत् । पेचकं कुटिलं छंत्वा करं जिघ्रति चेत् ददिष । 

प्रर्दयाडःतरिञ्च तद्य्य् दयमादियेत् । दक्िथं व्र यदा 

दन्त" दन्तो प्रहदितेन्द्रियः। परिषूजति इस्रेन तदा खाव् 

परियसङ्गमः । तथेव गलसन्विद्च पष्करेख पराण्डथन् । 

ख्रोयोगष्ठपयातं ठु वारणोविनिषेदयेत् । सङ्कोच्य टचिखं 
पादं वामपादेन वा भवस् । विल्डिदारणः खिन्न 

सतद्वत् : ख्यात् पराजयः । यदा त॒ इु्नादन्त' वां 
स्तेन शोधयेत् । तदात्मनोपदेच्नाथं यादर्वाथ निषा- 

दिनः । करे वामगान्' च चिद्नगालः प्रमां चेत् । 

तदानि भनेद्तेरन्यथा -च शुभं भवेत् । व्यथमानः 

पतेत् लसतः कच्चबन्वे यदा दिपः। नाभिनन्देच्च माल्यादि 

तद् परिभवो भवेत् | अकस्मादेव कुष्यन्ति भ्वसन्ति च 

पतन्ति च । करिणो यदि तद्विद्यात् विडं सृ्ठपस्थित म् । 

यदा पश्यति मातङ्गोरिद्रऽद्च पराजयम् । प्रवासं पर- 

राद्गवा तदा भवति दर्मनाः। अद् शव्रणपोड्ायां 

करेण परिवीजनात् ! गण्ड. षदे य निष्मेषात् सव्याजछठप- 

सपात् । अकद्याञ् रूलद्त्चा धरण्यां प्रिप्रातनात् । 

जलप्रतारपश्यादहितभच्छ सेवनात् । सब्धकैतया गत्या 

पादाखवेथनादपि | दर् तदद्रादिपोलत्वादकल्याख्यकरः करो । 

ात्तसहहोजलो न्ती रपूखां खइशं वदेत् 'इद्धितम् । 

जायते दिविध; कोपः शुखाषंञ्च विषाख्िनाम् । 
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शि्करोषोद्यभो्टः खाद्निराऽशिष्वरोषणः | यः 

कुष्यति चिरेयेव ब्डदुकरोधे भवेदपि । वाग्दख्डमात्रवन्धैख 

प्रविषिद्धोम छ्यति । खलुशाम्यति रोषाद् स भ्व्य 

कोधसंज्नितः | इष्यते स्व्वाकार्येषु श्ुभजातिर्म तङ्कजः। 

यः क्र ध्यत्यचिरिणेव ष्टशक्रोधो भवेदपि | प्रतिषिद्ख्च 

 वाम्द्ण्डतोच्छप्रजनकाञ् ये: । खाव्यव चिरेणापि रोषा- 

दविर तिभेति च । अशिष्यक्रोधसं्नोऽसौै विज्ञेयो वारब्णा- 

धमः" इति कोपः | विस्तरस्तु पालकाव्यादौ टश्यः। 

इभकणा स्तो °इभोपपदा कणा चथाक०त०। गजपिप्पल्याम् । 

दूभकेशर एण इभमद् इव केरोऽख । नागकेधरे ““्टङ्गा- 

टकात्मयुप्नेभकेशरागुरुचन्द्ने :'* चख ° । 

इूभगन्धा स्तरो इभखय गन्ख एकदेयोदन्त इव पुमर्य" | ना- 

गदन्त्याम् सा च स्थावरविषभेद्; यथा च््धते “मूलं पत" 

फलं ष्यं तवक् लोर सारण च । निग्यासोधातवच्ेव कन्द 

दशमः खटतः” इूव्यपक्रम्य "कुखदतं रेणुकाकरम्भमहाक- 

रण्धककोटकरोकखव्यो कच रोभगन्वा रखपेषातिनन्द्न 

सारपाकादीनि हाद फलविषाख्ि"“इति विभज्य ““शुषक- 

ओेफः फल विषै होऽच्नद्ेष एव चेति" तदिकारो दथितः। 

इभदटन्ता स्तो इभख दन्तद्य शुभ्व' इषपमसखाः । गजदन्त 

शश्व पुष्पवत्यां १नागदन्त्याम्, सा च स्यावरफलविषा। 

इभनिमोलिका स्त्री इभं इख्िनभपि निभोलयति सेवनात् 
निद्रापथति । ¶मक्गायाम् । इस्येव निमीलिका । २वेद्- 

गयाम् 
इभपालक इरद्भं पालयति । (माङ) इस्िपके । 

बरूभपषोटा श्लो पोटा ए'लक्तष्णा दभो परनिपातः युःवद्धावच्च | 

गजलतच्तसयुक्तायां हस्िन्याम् । 

दूभभर षु०६त०। गनशमूषे [ शिंहे। 
इभमाचल ° इभमाचखलयति आअा+-चलख-खिच्-बा०्ख। 

दूभया सखी दर्भ्वांयते भच्तया प्राप्यते या-कञेखि षञये क 

शत.। ख्व्यदीरोटच्ते रत्नमाला इभषेति वा पाठः | 

इभयुवति श्छ युव्तिरिभो पूर्वनि एवद्भावञ्च । युवत्या 

इल्िन्वाम् वा ङोप् । 

इभाख्य इ° दभयाख्वाख्या यद्ध । नागकेशरे लिका °। 

इभातन ए० इभ्याननमेवाननं यद्ध | गजाउने गणेशे तस 

वथा तदाननत्व' तयोक्त' “खयं गोखङ्नाथद्च पुय 

प्रभावतः| पाञ'तोग्मेजातच्च तव ॒घत्रो भविष्यति | खयं 

देषगखषनाञ्च यश्छादोयः ठंपानिधिः। गये दूति पिख्खा- 

“ तो भविष्यति लगच्नये । “"यनिदश्छा धिर्छेदूाव् गलन 
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वक्लोण योजितः | गजाननः शिश्यस्तेन नियतिः केन 

बाध्यते" बद्धवं ष शख० | शनिटथ्छा तच्छिरम्डेद्- 

कथा तत्रव १२अ० | ^“पाञतोवचन' खुत्वा सोऽचु- 

मेने द् खयम् । पश्याभि किं न पश्यामि पाव्येतीद्त- 

भिव्यहो । चद बलो भया बस्त विषो मभेद 

भवम् । अन्यथा मे प्रलापस्तत्परतः खात्मरणम् । इत्या- 

लोच्य च धर्भिंशो धकं ठंत्वा खसाक्तिणम् | बालं द्रष्ट * 

सनञ्क्रो न बालमातरं शनिः | विषमानसः पूरे शुषक- 

करटोषतःलकः । सब्यलोचनकोरेन ददे च शिथो्मु- 

खम् ¦ शनिच्च इदिमातेग्य चिच्छेद मस्तकं छने ¦ । 
चक्ुनिवारयामास तस्थौ नस्नाननः शनिः” एवं चिरग्डे- 

दशकवा । “तान् स्वन् सृच्छितान् डा चार्य गरूड 

रिः । जगाम पुष्मभद्रां स उस्षरख्यां दिशि स्थिताम् । 

शुष्यभद्रानदीतोरे ददथ काननस्थितम् । गजेन्द्रं निद्रित 
तत्र शवानं इख्िनोयुतम् । दिष्युत्तरखां शिरस मू- 

च्छित' रतश्रमात् । परितः थावकान् एत्वा परमान- 

न्दभानसम् । चोघ' चदथ नेनैव चिच्छेद तच्छिरो छदा । 

ख्यापयामास गरूड ख्घराक्त' मनोहरम्” | गज- 

शिरणग्डे दक्वा ततृपक्या स्तुतेन हरिणा तख कल्पान्त 

जोयनं वरोद इय पवर । “चागत्य बालक्खानं बालं 

छत्वाऽथ वच्चसि । खचिरं तच्छिरः कत्वा योजयामास 

बालके । बह्मखद्पौ भगवान् जद्न्नानेन लोरया। 

छौवनं योजयाभाख छइष्कारोञ्धारथेन च । पाव्वतीं बोध- 

यित्वा तर टन््वा क्रोड चतं शिश्यम् । बोधयामास तां 

नाय चआाध्याक्िकविबोधमैः'' ““केनाचरीभवदिभाननदानवा- 

रिषासेन यख्य जनिताचरभोरखश्चो :” नेष ०। इभवव्रोभषटख- 

गजनाननादयोऽष्वनर् | “त नमानि गजाननम्” माधवः । 

भारि ए &ैत०। छिंहे इमाभिनादयोऽ्यन । [य्ट्च० । 
इूभोषणा स्त्रो इभोपपद्ा उषा श्ाकन्त०। गजपिप्पच्दयां 

द्भ्य तिर इभं गजमर्हति दख्डा* अत् । रप्रच्रगजादि- 

धनादे रन्पे श८हस्िपक च पुण “षस्ति चाक्रायश् 

दभ्ययाने प्रद्राणक उवास" चऋछा०० तख भाष्ये इमो 

स्तौ तमहतोतोभ्य रअरोहस्यारोषोषेति । “जामिः 
दिन्धूनां श्वातेव खद्ञाभिभ्याच् राजा वलान्यत्ति” ०१, 

६५,४, खाये कन् । इभ्यकस्तैव स्तियान्त टापि वा अत 

इत्त्वम् दभ्यका-द्भ्यिका | इूनादढ्रायां स्तियाम् । 

शभ्यतिखिल लि ° इभ्यलिल्विलः षषटप्व । गजादिभिः प्रच- 

रे खद् । “यदि प्रतोचीयादिभ्यतिलषिल इव धान्यति- 



डर् 

खलो भदिष्यतोति षिदयात्' शतण्त्रा° ४,५,८,११, 
दभ्या स्तो इमम ति सेव्यत्वन दरूडा° यत् । ¶इसतिन्या 

२शज्ञकोटच्त च मेदि °। 
दूमथा व्य इदभ्-द्वार्थे-याल् “प्रलपूरव्व विच्वमात् थाल् 

अन्दसि" पा० ख° निर्देथात् नि इमादेथः । इदा- 

मोन्तनत्ख्छे । «त प्रतथा पूर्वथा विश्चयेमथा दव ख्यं 

डताति' वक्षं ख्विदम्'' ऋ० ५,४७.३ । “प्रलया 

इरातनयजमाना इव पू्व्वयाखदोया पूव्वे" यथा । विश्वथा 

विश्वो श प्राणिनो यया । इमथा इदानीं वत्तेमाना य- 

जलमाना इव" भा०^द्य्डक् 'यज्०ञय०११च पठिता | 

यन्तु लि ° यज~+इन उ बेरे नि शप्रसारणम् । यद् भिच्छा 
^श्वन्बज्निव प्रापा असि त्वमग्न इयक्तवे” ऋ ० १०,४,१, 
बेह प्रायेष्य स्वव नि ० सप्रसा०।इज्न' वां छरिषटषणा- 

वियचन्”१, १५२१२, देवानां इयन्दनो यजमान इयन्ति" 
ऋ०्ट, ९१,११५, 

इयत् लि° श्दं परिभाणमख इदम्-वतप् । एतावदधे 

“नौतं यदि नवनोतं कियदिति यशोदया ष्टः| वदिति 

युरुजगसषिधे विष्टतधनि्ापयोधरः पायात्” उद्धटः। 

“द्यान् वाव किल पशुयैवतो वपा'रेत० “द्यन्ति वणि 

नथा भशोखस् 'रघुः.टटि निक्िपतोति विञ्मियता मन्या- 

भद्ध डुःस्थितम्""सा०्द्० अन् साधनप्रकारः इदभ्+प- 

रिभाष्ाये वतुए् वद्ध घः इदम इश् “येति” पा०प्रस- 
तोक्षारजोपे एत्यथमालस्वितिः ) अतएवात्र वैयाकरणा 

आौपनिषदाञ्च पठन्ति| “उदितवति परञश्जिन् प्रत्यये 

शास्रयोनौ गतवति विलयच्च प्राङतेऽपि त्रपञ्च । सपदि 

पदमुदीतं केषं प्र्ययोल्यं तदियदिति भिमौते कोडृदा 

पर्डितोऽपि” । स्तिया ोप् । 
इयश्तका स्तो कस्छिता प्यत्ता कुत्ङितार्यौ कन् हखः। 

करत् ितेवत्तायाम् । ततः अथ आ ° आअस्यये चच । कुत्- 

सितेयत्तायुते अल्पप्रमारे“ द्यत्तक कुषम्धकद्छकं भिनद 

धसना'” ऋ ५ १,१९१.१५, 

इयत्ता खो इयतो भावः तल् । सीमायां, र्परिभः शे, १७- 

्यायाद्च | “न खानाभियत्तया” यशः परि स्,भि- 

अ्तयाम् $ कतया दपभियत्तया वा"इति च रघुः, 

यस त्ि* इ-कत्तरि यन् किञ्च । एगन्तरि भावे अष्चन् । 

श्मतौ ' तेषां हेयरेवास किमिह कसैव्यम्" यत ° जा ०२, 
१, ३१३, 

दूर-शषाय† कण्ड् 7 ° यक् उभ ० । दयेत इयते । 

{€८२ १ इरा 

इरज्-रैवायां कर्ड.7दि ° यक् प ०। इरज्चति । “द्रव्चश्नसे 
प्रथय जन्ठभिरस्मो रायः?" ० १०,१७०.४ । “दर 

ख्चन्त यच्छ खधोविवाचि''क०७,२३.२, यदेषामयं लगता- 

भिरच्छसि" छ ° १०,७५,२ । “युव विप्र मननानि. 

र्ध थः” कट ०१,१५१,६ । 

इरण लि #रिख+एट० । ऊभरभूमौ अमरटौका रमा ० । 

रद्द एण्द्रया जेन न्नेन .वा माद्यति बद्धते इरा-मद्- 

खच नि” छखः छम् च । !वञ्चाग्नौ शेषाङ्वागच्े च । 

^दरश्छदं ठह़क्धं यदन्त" . यजु ° ११,७४ । 
शद्ररया अन्नेन माद्यति उख पण्वेव्यादि"पा०नि ०"बेद्- 

दौ ̂}““इड्ते वारु इव्येतदिरम््दभितोरया दोष सन्तः"? 

.अतन्ना०६,६.२,४ । 
इरस् श्णजवत् कर्ड7 ° इर खति “भालपूषच्नाटख दरः" 

च ०७,४०,६ । “यसा ूरद्यतोदम्"^ ० १०,८६,२ 1 

इरा स्तीद्र्ण-रक र कामं राति रा-कवा। श्सूमौ, रवाचि, 

शछरायास्, ४जखे, ५अबद्ने च । “दरा विश्च भुषनाय 
जायते यतूपजन्य; एथिवौ रेतसावति" चछ* ५,८त) 

१ ।“इरामखा ओदन पिन्वमानाः" "त° जा ०६,६,९३। 
दै कण्यपख्ध पल्रोभेरे । “षमपठ्यः समाख्याताः कश्यप 
वदाम्यहम् । अदितिदितिदेहःकाका अभायुः सिंहिका 
सनि; कड्; प्राधा इरा रोधा विनता चरभिःखथा 

इरसुषकरभ्य “इरा क्षल तावद्ञोदणजा तौच 

च्ष्तेति शेषः । गर्डषु° ; 

दूराक्तौर इ शा जख कलौरभिवाख । शोरश्दरे । 
दूरौचर न० इरायां छले भूमौ वा चरति चर-ट तर । 

शब्ौपरके लिङा०रभूचरे श्लखशरे च नि ° सिया प् । 

इराज ० इरा छरेव अजति वििपति अथ-अच नवी 

भावः । कन्दर्पे इला । { विकार | 

दूराम्बर ० दरा लखमम्बरभिव अख । षणौ पणे करकायाम् । 
इरावत् इरा+मून्नि वप् मख वः। स्र तल भवः अष् एेरा- 

वतः । अजुनेन नागअन्यावाहतृषादिते रवौरभेे शड़- 
त्पर्िकच्ा'' भागनी° ९।अ* | 

“शजं नखाकजः चोलानिरावाश्चान बोेवाम् । खषा 
भागराजख्य जातः पारदेन धीमता| शेरावतेन शा 

द्त्ता हयनषल्ा सङ्काल्मना । पत्यौ कृते छपण्येन शपथा 

दौनचेतना । भाव्यैः ताञ्च लप्माङ् पार्थः काभवशथा- 

इमाम् ! रेष शत्पच्चः परशेतेऽजं नाकमलः । स 

नागलोके संबद्धो नाला च परिरद्धित+। पिश्व्येक 

९ 9 

सन्यः ॥ 



इरि 

रिक्तः पाधैदेषाद् रात्मना | खपवान् बलसम्यद्धो य्य 
वान् सत्व पक्रमः | इन्द्रलोकं जगामाशु त्वा तत्रा- 

जनं गतस् । सोऽभिगन्य महाबाहः पितरं सत्यविक्रमः | 

अभ्यपाद्वद्यपो विनप्रेन छताञ्जलिः। ज्यत्रेदयत चा- 

त्मानमज नख महातमनः | द्रावानच्ि भद ते पन्न 

खां तव प्रभो! । मातः समागमो यञ्च ततृसकं प्रत्यवेद्- 

यत् । तञ्च सप यथाहत्तमतुस्ञार पाण्डवः । परिषज्य 
च्तच्चापि सोनः सथं यरः । प्रोतिमानभवत् पायी 

देवराज निवेशने । सोऽजनेन समादिष्टो देवलोके तदा 

न्प) | प्रीतिपूर्वं महाबाहः खकाय्यं प्रति भारत। 

युद्धकाले त्वयाख्माकं सद्य देयमिति प्रभो | वाठभित्येव- 

भक्ला च युद्धकाल दृहागतः | 

दूरावन्तं तु निद्धतं दष्टा पाथा महारथाः” भाण्भीण 

€२अ०। “ब्र विजितं खुत्वा इरावन्तं धनञ्जयः]. €५. 

ऋअ० | नदीभेदे सलौ ङगेप् | भार सन्प०दअ० वरूण- 

सभावे | “इरावती वितख्वा च सिन्बुदेषनदो तथा'१८द्- 

शावत्धां हतो भोजः कात्तवीव्यसमो बुधि"? भा० व १२अ० 
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.^“्तद् कामह तत्वा तथा रम्याभिरावतीम् "| भा०्क०४8 

अण] “दूरावत्यां सहाभोजावग्निष्धययेसमौ युधि'' हरि वं ° 

३६१ ।“'दराषतो चेद्ठमती हि भूतं ' ऋ ०७,९.६,३। ४अन्ना- 

दिशुक्त लि “याखिष्ट वच्चिंरञ्िनाविरावत्'' ऋ०७,8० 

५ । `"शरावत् ङविरन्नादि युक्तम्?" भा० । ““छन्तावननः 

चभगा दूरावन्नोहतप्रमाः” अय ° ७,६०,६ । 

इूरावतो खो इर) भूथिम् आअवति अव-बा०्डद डरेप् | 

वरपलोरुचे, खा हि पाषाणभेदनेनापि भूभिमाच्छादनात् 

पाखयतोति तद्ाश्यात्वम् । 

इरिकावनं भ शरव कन् अत दूक्वम् इूरिकाप्रधानं वनम् । 

अभ्ा* "'दरिकादोनि वनो्तरपद्ानि संज्ञायाम् ' पा० 

गज्छ पाठात् न त्वम् । अखप्रधाने वनभेदे । इरि- 

कादोनि च ररिक्षातिजिर शश्नीर कुवेर हरि कन्तार' | 

दूरिख म° आऋ-शून [कु | {ऊषरभूमो, निरालम्बे, यन्य 

च | “यथा गौरो अपारं इष्यन्ने ् यवेरिखम्'' ऋ ०८,४) 

१ | ““ययेरितके गीजमप्ना न वद्ना लभते फलम् ?' भलुः 

दिन् त्नि° इर-कण्ड 1० यनि यलोपः । प्र रके । 

जेषाभिरौ सधस्थ ई चआः 'क०५.८७,२। रेरष्यके च। 

| इरिमेदः ढ° द्रौ रोगादौष्मंकः भेदोनिर्यासो यख । विदट्- 

खष्िरे ¦ “इरिमेदः कषायोष्णो शछखदन्तगद्ाख्जित् । 

हन्ति कड {विषदध प्रसभिकुढविषयहान्' भावप्र° । ` 
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इला 

इरिविक्ञिक। स्तौ इरिविज्गौव कन् । “पिड़कासन्तमः ङस्य, 

इत्ताडपरुजाज्वराम् } सव्वाल्मिकां सर्व्वलिङ्गं जानोया- 

दिरिविद्धिकामिति"' निदानोक्ते भश्तकस्यं ब्रम ¦ कन- 
भावे द्रिविज्ञा्यल्न । “द्रिविज्ञां गन्धनारीं कतां 

विश्योटकास्तथा | पिक्षजद्य विसर्पसख क्रियया साधये- 

द्विष” च ०। 

इरेश एण &त०। १वर्ये, वागे, शमूभिपतौ, विष्णौ च 

गल नण्सत्नो अर्गल+ए* | हाररोधके काठमेदे तच्छ 
हितम् अपूपादि यत् । श्गंद्धयः द इगेलोयः। 

ततसाधने शे । 

दूय लि° इर-कण्ड7° च् बेरे नि न यलोपदौर्षौ । 
प्रेरके। “यूयं राजानि जनाय विभ्वतिष्ठम्” 
ऋ०५,५८,४ | # 

इूर्वारु खी उर्वव-आर एषो, | ( काकुड ) शकर्कद्याम् । 
` शहंसके ति °। ^ छिंडइव्यात्र कतर". शद्धो पिमाञ्जोरण्ट- 

गालद्छगेव्वाख्कप्र्टतयोः य॒ष्टाणयाः' चदधत: | 
ग्दगेवोरकः ्डगङ्धिरकः । आलु । इर्व्वालुरष्य क्ताये । 

्वारु(लु)शक्तिका सौ इवा खः (लः) शुक्रिकेव सखयस्फोट- 
नात् । (कटौ) ( खयं भिच्चविपकककैख्याम् ) । 

इल शयने अक°गतौ कपे च सक०्तुदाश्परण्चेद् | इलति । 
शेलोत्श्येल ई्लतुः इलितः इलः । 

इल शेपे चुरा+ङभ°सक° शद् । एलयति ते रेलिलत् त । 

रेलयौत् शेलि् “कथं बातमेलयति कथं न रमते सनः? 

ऋअथ०१०,७,११ | “चासां देवतानां यांयां कामयते 

सा भूतेलयतिः' तन्बा० १०,३,८.८ | 

इलविला स्री प्रवस्त्मछ्निपल्रपाम् कुवेरजनन्याम् । एतत्- 
शम्वन्तेनेव कुभेरख्य शेख विल इति नाभ । र 

इला सती दख-कं । भूमनो, रगवि, श्वाचि, 9जम्बृदीपख- 
नवव्ेमध्ये वर्धभेरे तद्शौमा चेखाढतचब्टार्थे वच्यते । 
५ बेदस्वतमचुकन्यायां बधपन्नपाम् । सा छि विष्णवरात् 

ए स्वभासाद्य पुनः शङ्र शापात् श्नीत्वः गता बधस्तु तास॒- 

पगम्य पुद्रवससचत्पादयामासेति षरा प्रसिद्धम् ¦ तद्ध 

दूढाण्दे उक्तप्रायम् € खभ्रशोे लिः । 
इ(ए)ला कख्ड7° यक् प° अकर रेट् । इ(ए)लायति । 

इलाघत गण दला एथिवौवाटत निषधादिभिः। नवव- 
षातकञम्ब होस व्षेभेदे तञ्च वधम ““पचान्मालयवतः, ` 

प्राच्यां गन्धमाद्नयैलतः । इलाटतं नल यिरेवाम्यतो, 

निषधाडद क् ' य॒त च ठःसौमषिच्छिन्े देशेऽसति ।“स 1 सर्वा च 
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यभकोटिपत्तनाद्रोभकाद्ध किख नन्वमाट्नः । मोलदेैलनि- 

अधावधौ च ताबन्तरालमनयोरिलाषटतम् । निषधनौलङम- 

म्वद्चमाल्यङरलमिखाषटतमाषटटतम)बभौ । अमरकेलिङगलाय - 

समाङ्लं रचिरकाञ्चन चिलमद्टौतलमु' 'सि ०शि° | “एतेन 

भारतभिलादतवट् विभाति" माषः । इलाटतस्यपव्वैता- 

दिख नस् । भाग० ५स्क० ईख° । 

"एषां मध्ये इल] रतं नामाभ्यन्तरवधे यख नाभ्यामवस्थितः 

खरेतः सौवसः कुलगिरि राजोनेर्वी पायामसमुच्रा हः कथि- 

काभूतः कुवलयकमलस्य सु्धनि हदालि'णत्रुहखयोजन- 

विततो भूके षोडशसाहस्रः तावतान्तभस्यां प्रविष्टः । 

उत्तरो शषरेणेलादटतं नोः चतः शङ्गवानिति तलयोरम्यक्ष- 

डिरण्स यङ््णां वषाणां म्यादाभिरयः प्रागायता 

उभयतः क्षारोदावधयो दिसाहसष्रयव एकंकयः पू्जखात् | 

यू्॑स्मादत्तरोत्तरोण दशांयाधिकागेन दर्ध्यएव सन्ति । 

एष दद्िेनेखाडतं निषधो हेमकूटो हिमालय इति प्रागा- 

वता यथा नोलाद्यः । अयुतयो जनोतसेधा इहरिषषं किं- 

षुरूषभारतानां यथासंख्यम् । तयेवेलाडतमपरेख पू. 

केंशच भाल्यट्गन्धमादनावानोलनिषधायतौ हिस्त" 

पप्रथद्ः । केठुमाखमभद्राश्चयोः सोमानं विदधाते । मन्द् 

रोभेरुमन्द्रः पाश; कुमद् इव्ययुतयोजन विस्तारोन्नाहा 

मेरोखतुर्दिं यसवषम्भ गिरय उपक्तघ्राः । चदष्व तेषु चूत 

ष्म्ब कदग्बन्यसोषासत्वारः पादपप्रवराः पवेतकेतव इव द्वि- 

अङसरयोजनोन्नाहास्तावदिटपषिततयः शतयोजनपरिणा- 

षाः । छदाचत्वारः पयोमध्विवृरस्टृट्जलाः | यदुप- 

स्यर्थिन उपदेवगणा योगेखग्याणि खाभाविकानि भरतर- 

सभ ! धार्यन्ति | देवोद्यानानि च भवन्ति चत्वारि नन्दनं 

चेलरथ'ः वेखाजकं सर्वतोभद्रमिति । येष्वभरुपरिषटढाः 

, सहश्रललनाललामयू यपतय उपदेनगयेर्पगोयमानम- 

हिभानः किल शिहरन्ति। मन्दरोत्सङ्ग एकाद्यशत- 

योजनोतत क्गदेवचु तथिरसो भिरिशिखरस्थूलानि फला- 

न्यश्धतक्रल्यानि पतन्ति | तेषां विशोखंमाणानामतिमधुर 

उरमिगन्डबहलारुणरसोदेनारुणोदा नाम नदौ भन्द्र- 
मिरिश्खिराच्चिपतन्तो पू्ेणेलाद्तम् पञ्चावयति 1 यड़- 

मजोषरब्धवान्या अदुचरोखां षुख्यजनव धू नःददयवस्स् 

खगन्धवातो दणयोजन खमन्ताददुवाकचयति । एवं जम्ब 

फलानामवयुद्धनिपातवि योेनामनस्प्रायाखानिभकाय- 

सिभानां रसेन जम्ब.नदो मामन मेङमन्द्रशिखरादयुत- 

बोजनद् शमिते निपन्तौ दक्धिेनात्ानं यावदिकादटत 

म॒प्न्द्ति | तावदुभयोरपि रोधोभत्तिका .तद्रसे- 

नानविष्यमाना च वायुंसंयोगमिपाकेन सद्ामरलोका 

भरणं जाम्ब नद् नासं छं" मवति । यदुह वाव विवधा- 

दयः सहयुवतिभिरकृटककटि्धलकृर्ड ाद्याभरणमेख 
खल् धारयन्ति | यस्तु महाकदम्बः पाश्च पाञं निरद- 
सतख कोटरेभ्यो विनिःष्टताः परञ्चायामपरिख्ाहाः 

खमधराः पाशं शिखरात् पतन्त्योऽपरेणा कानभिला- 

हतसहमोदयान्त । यादय पञुञ्चानानां म॒ख्डनिर्वासितो 

वायुः सषमन्ताच्छतयोजनमलु वासयति । एवं कुमदनि- 

ख्ढो यः: शतवज्ञोनाम वटस्तस्य स्लन्धेभ्यो नोचौनाः पयो - 

दधिमधुष्टतयड़ान्नादम्बर शव्या्नाभरणा द्यः सर्वं एव 

कामदुष।नदा;ः कुषठदाात् पतन्तस्तछ्श्रेेलाटतख्प- 

योजयन्ति । यापजुषाणानां न कदाचिदपि प्रजानां 

वलोपलितक्तमस्ते ददौ गे ष्यजरामवापग्ड्ुथोतोष्णबे वश - 

पसगंदयस्तापविरशेषा भवन्ति । यावच्जोव' खं निर- 

विशये करङ्गएररङ्द्म्भ वेकङ्गलिङ्कटशिखरपतङ्गरूच- 
कनिषधर्सितिक्रखकपिल गडु दूय्यं जारङधिङ्ंर्षभना गका- 

इरनीरदादयोगिरयो मेरोः कपथिकाया इव केर- 
भूवामूखदेणे परित उपक्ञ प्राः । जठरदेवकूटौ मेख. पूर्व 

सथाष्टादथयोजनसहखखद्गायतो हिस हल्ःटयुदङ्गौ भवतः । 
एवमपरे पथनपारिपालौ दक्षिन कंलासकरवोरौ 

प्रागायतौ । णवत्तरतः लिष्टक्गमकरौ । अहटाभिरेभिः 

परिव्कतोऽभ्निरिव परितदकास्ि काञ्चनगिरिः । भेरो्म- 

छनि भगवत चऋात्मयोनेमेभ्यत उपक्प्रां घरोमदुतयोजन- 

शास्ता समचत्रख्लां शातकौर्भो वदन्ति | ताम परितो 

शोकपालानामटानां यथादिशं गथाद्प ठउरोवभमानेन 

इरोऽ्ावुपक पराः” भा ०भो ° दअ ° जस्व खठरडविभागे तु । 
“धचुःखंस्ये महाराज ! दे बँ दजिष्णोत्तरे। दलाहतं 

मध्यमन्तु पञ्च वाणि चैव ह} ङत्तरोत्तरमेतिभ्यो वटं - 

सद्धिच्यते रुयैः । आदुः प्रमा्' चारोग्य' धम्मैतः कामतो- 
ऽथेतः । समन्वितानि भूतानि तेषु वर्षेष॒ भारत ¦ | एव 

मेषा महाराज ! पर्यतः एथिवौ चिता । हेमकूटस्तु चम- 

दान कैलासो नाम प्तः | यत वैश्रवष्यो राजन् ¦ छद्धकेः 

सह मोदते । यस्म शरोप्य कंलासात् मेनाकं पर्वतश्पत् । 

हिर ख्यण्टक्गः समह्ान् दिव्यो मखिमयो गिरिः । तदध 

पारं महदिव्य' शुभं काद्धनवालुकम् । रभ्य विन्दुखशो 
नाम यल राजा मगौरथः } इषा भागोरधीं गङ्काठवाख 

महखाः चमा; \ यूपा मखिमयाखन्र चेत्नाच्चापि हिर 



सूयाः | तरा तु गतः सिं सहस्राक्षो महायशाः 
तष्टा भूतपतियैत्र सवलोके: सनातनः | उपाखते तिग्मतेजा 

यल भूतेः समन्ततः । नरनारायणौ ब्रह्मा मदः स्वाणुञ् 

पञ्चमः | तत्र दिव्या लिपथगा प्रथमन्तु प्रतिहिता। 

जह्मलोकादपक्रान्ता सप्रधा प्रतिपद्यते । वखखोकसारा न- 

॥ चिनौ पावनो च सरतो । जब्बूनदौ च सोता च गङ्गा 

८ सिन्धू सप्रमो | अचिन्त्या दिव्यसङ्काणाः प्रभोरेैष सं 

3 दिधिः । उपासते यत्र सत्र सस्युगपय्यैये । दण्वादश्या 

च भवति तत्र॒ तत्र सरखतो | एता दिव्याः सप्र गङ्गा 

। स्तिषु लोकेष विखुताः'” । 

इलिनो सती चन्द्र॑ श्यमेधातिथिच्टपकन्यायाम् । “मेधातिथिः 

छतस्तख यस्मात् करोऽभवद् दिजः । इलिनो नास य- 

ख्ासौत् कन्या वै जनमेजय ,” हरिवं०२२ख० । 

इलो स्त्रो इल-गतौक गौरा० ङोष | करबाले (काटार)। 

 इलोविश उ. अद्धरभेदे ““न्वविध्यदिलोषिशख दढाविश्टद्किण 

सभिनच्छष् मिन्द्र; ऋ०१,९१,१२, 

इलोश पण इलोव करबालिकेव शोभते शुभ-ड ¦ करवालिका 

। सडथावयते खमानख्याते मत्खभेटे । 

` इन्निश ° दइकोण+एट० । इलोधमत्दे (सलि) । 
इल्वल पुण इल।खमरे वलच्-नि° युाभावः | १मतृखभदे 

२अद्वरभेटे च भेदिण्ख च खिह्िकाषुलभेदः““सिहिकाया 

खथोतृपन्ना विप्रचित्तेः तास्तथा । दैत्यदानवसंयोगा- 

च्लाताश्ोत्रपराक्रमाः । सँ च््िकिया इति ख्यातास््रयो- 

दथ महावलः । व्यथः शद्यञ्च बलिनौ नभद्चैव महाबलः 

बातापिरग्विखेव इल्वलः चरटमस्तया | चखाञ्जिकानरक- 

खव (कालनेमि) कालनाभख्येव च । राडच्ये'स्तु तेषां 
बे य चन्द्रप्रमह्' नः” हरि ०३अअ ० । वद्खरित' यथा 

“ द्रलवलो नाम देतेय शासत् कौरवनन्दन ! । 

भख्िमत्यां एुरि इरा वातापिस्तख चाचुजः ! स माद्यं 

तपोयुक्तवाच दितिनन्दनः । पुत्र मे भगवानेकनिन्द्रतुल्य' 

प्रयच्छतु | तक्तौ स नाद्यणो नादात् पुतः वामवसन्नि- 

भम् । चुक्रौघ सोऽरश्ख नाह्ण्ख ततो ग्रम् | 

तदाप्रष्टति राजेनद्र ! इ्ल्ललो बह्महाऽ्रः । मन्युमान् 

भ्वातरं दागं मायी दयकरोसतः | मेवद्पौ च वा- 

तापिः कामद्योऽभवत् ष्यात् । खखत्य च भोजयति 

१ कतो विप्रः जिषांसति } स चाह्वयति यं वाचा गतं बेव- 

क खतच्चयम् । स एनर्ेहमास्याय जौोवन् ख प्रत्यदष्टत । 

ततो वातापिभञ्वरं छागं ठत्वा छश््छतम् । त॒ नाद्व 

इवे {€८५ | दष 

भोजयित्वा घुनरेव समाह्वयत् ] ताभिस्वलेन मड्त। 

खरेण वाचमौरिताम् | श्ुत्वाऽतिमायो बलवान् चिप्र 

जाद्मणकख्टकः । तस्य पाञ्च" विनिभिद्य नाद्य मदा 

चरः । वातापिः प्रइनाजच्धिचक्राम विनाशयन् । णवं 

स नाद्धष्यानाजन् ! भोजयित्वा पुनः पुनः । [इसयामास 

दतेय इल्वलो दुष्टचेतनः" भा ०व ०९ देख ०। 

श्मृगिरोनक्षल्रथिरःस्याच्च पञ्च ताराद्च सतीव ०० । 

तत्र इन्वका इति पाठान्तरम । इन्वन्ति प्रौययन्ति इवि- 

मोणने कन् इदित्वात् लम् चिपकादि° न अत इत्वम् 

इति भानुदौचितः । तेन इल्लका इति लकारमध्यपाठ- 

कल्पनं प्रामादिकमेव । { रेन्नौत् । इन्वकाः । 

द्व व्याप्तौ प्रीणने च इदित् भ्वाण्यर०्सक० खेट्। इन्वति 

द्व अव्यणदन्व-निर्° कं । {सादृश्ये , खत्म त याम्, श्ईैषदथे, 

वाक्यालङ्ारद्यो तकता चास्य तत्र उपमाया मू““ङ्वेन नित्य 

समासोषिभकछलोपसर ति" वान्ति छक्र नित्यसमास; विभ 

क्ते लपपाभावश्च स च वमासखराथे एव | “वागर्थाविव 

खंक्तौ वागर्॑प्रतिपत्ये'"रषुः । “हंसव ढष्ण ! ते काति ; 

खग ङ्गामवगाहइते"" चन्द्रालोकः} ए ततृप्रयोगे श्रौतौ उपमा 

“खनौ ती ययेववा न्दा इवायं बा वति्यदि"” सा०द्०खक्रोः । 

र्ठ चायाम् ।“युखथा युषणाबन्वित्वात् तख सप्रसवा इव" 

रघुः । “गङ्गाम्भसि सरता ¦ कपाखस्तव निः खनः । 

सातोवारिवधूवगेगमेपातनपातको” “श्खभेणोटथोभाति 

पूय चन्द्रद्वापरः"सा०द० इवादि णन्द्प्रयोगे उतृप्र लाया 

वाच्यत्वम् । “वाच्ये वादिप्रयोगे खादप्रयोगे षरा एनः”? 

सा.द०खक्तः। वाक्यालङ्धारे “सवदा कद्व वा शि 

ष्यते'" किरा ०“ किभिव हि मधुराणां भर्डनं नालतौनास् ” 
थकु° "जति सा कियतोभिव न व्यथाम्? नेष° ईषद 

“तदस्ति प्य षितभिव'» अत°बरा° “शखयावजिंता किञ्चिदिव 

स्त नाभ्याम् "कमा ° ४अवधारथा्े च । ^ च्िये पूष चिष्- 

ठते देवाः "९ ०१,१८७,१। “इष्कतेव इवशब्द् वारयः" 

भा०। ““कषच्णोेव ठ वा श्रा” शतण०्जा०। द्वन्दो 

ऽवधारणार्ये'' भा० । 
दूभौका सल इषीका ए । इषौकाशन्दा्ये अमरटीका । 

दरम मतौ सर्पणे च दिषा०पर०सकर्सेट् । ष्यति, रेष्यत् । 

रेषौत् इषितः एषित्वा ¦ “दष्यन् बाचद्ठषवक्तेव होतः" 

ऋ० ६,६७.९. । “योऽभिवात इषितः प्रवाति अथ ° 

१०,८,९५ । “स तत् षौषितसत.बमम्ने” अथ ° ६,२५, 

५ । “हिन्वानो वाचभिष्यि'? ऋ० ९,६8१९ । इच्छा 
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यामपि “अप इष्य डोतरिलखप इच्छ होतरि्यैवेतदाह? 

शतम्जा० ३,६.,२,१५। गतौ तदादिरपि दूषति निरु° | 

ऋअनु+अन्वेषणे गजेषये “खन्विष्यन्तस्ततःखोताम्'' रामा० 

“यावदेनामन्वे ष्यानि'' शकु° । “म रल्रमन्विष्यति श्टम्यते 

हि तत्" कुमा० । “तस्छान्विष्यम् वेतसगृढ॒प्रभव' स" 

रुः | खवा णिच् । तलौ व ““राममन्वेषयाभि'' सा०्द्०। 

पर+परेरणे । “अप्रं षोद्राजएलो मां हराहरौ तवान्तिकम्" 
भाग्व०१६ अ० | “गत्वा प्रौषो्ध रावणम् 'भड्िः “अ 

ध्वयु पे षितोनैलावरूणः प्र ष्यति" चा च्०ग्द ° । “शौनः 

शेफं च प्रेष्यति'”कात्या*१३,६,१..खग्नोषोमाभ्यां कागद 

वपायै भेदके प्रषः यत० ना० ३,८,२,१७ । षञ् 

्ौष्यः । ण्यत् प्रौबः । सखायं शिच् प्रेषयति प्रेषयामास । 

सच मां प्रेषयामास''रामा० | [ भितः प्येष्णा। 

परि+सत्कारपूर्वं कनियोजने पर्येष्यति साये णिच् प्य - 

इष बाञ्छछायाम् ठतदा०पर०सकण्सेट् वेट् तुः | ¶द्च्छति, 

“इच्छामि संबर्जितमान्तयाते"कुभा° | इच्छेत् “यदीच्छे- 

दिषलान् भोगान्" मल° तर्षु°  “राजान्तेवाचि- 

याज्छेभ्यः सोदन्नोच्छेहन' चुधाः' याणख्ट० । रेच्छत् 

रेषोव ““रेषौः उनजं जयाय यत्वम् "भट्टिः इयेष ““दूवेष 

स) कन्तुमबच्यमातकनः "कुमा ° ईषत्: । इच्छन् “किमच्छन् 

कख कामाय किमथमनुस ज्वरेत्" तिः । 

एषिता-रे्टा एषित्वा-इष्धा । भावे  इचछा““खात्मजन्या भते- 

दिच्छाः'ज्यायका०। इटः“इटोऽसिभे सखा चेति''गौोता। 

कमेणि इप्यते“तिरानाच्छदिष्यते"खटतिः। रुटव्यः एषि- 
सव्य; ।.“एटव्या बहवः पुत्रायद्ये केऽपि गयां व्रजे त्""षु०। 

अ हु+खन्वेषणे । "तं खलन्त इवान्बोभधुः'” थत ०जा०। ““इन्त 

तमात्मानमन्िच्छामो यमन्बे्टा ०० | “अनु 

पदधन्वेष्टा' पा ० “वयं तत्त्वान्वेषात् मभुकर ! इतस" 

खलु कतो" ङु 

प्रति+ प्रतिखद्े प्रतोच्छति ( प्रतिग्टणाति ) | “ततः 

प्रतीच्छ प्रहरेति वादिनी भैष “षां प्रतीच्छ 

मे कन्यास्”' प्राप्रौ च “वुद्धौ शरणमन्विच्छ? गोता | 

सार्य णिच बेरे०नि° गुखाभाषः | दूषयति “इच्छःसदा- 

स्तरायेष सदन्त इषयेम ज्योतिः" ० १,१८५.,६.। “इषयेम 

इच्छामः भा०। 

परि+अन्वे षणे च परोच्छति (अन्विष्यति) “भगवन्त' वा ्चद्- 
मेभिरात्विज्येः पयंधिषम्ः' ऋा०उ० । 

अभि+सम्गिच्छायाम् कभोदम् । 
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इष अओाभोच्छमो कऋपरादि° पौनःएन्यो पर “अक सेट् । 
द्ष्णाति इष्णातु इषा | “इृष्णच्चिषाणाल मेषा 

स्वलोक मद्पांण? यजु० ३१,२२,अ० | रेष्णात् 

रेषोत् ! एषितः रषित्वा । प्रेरये च । ““भिनह्गिरि 

मसा वज्चमिष्णन्"ऋ० ७,१७.२ । दृन्णन् प्रोरयन्'” 
भा० | र्च्छा्येऽपि र्षी रिषश्चरति मध्व इष्णन्?" ऋ ० 

१,१८१.६ ।“मध्वः सधनः दष्णन् इच्छन 'भा०। ऋाभो- 

ऋणस्य क्रियापौनःपुन्यम् । क्रिया च घात्थेविधेषः स 

च॒ वाञ्चागत्यादिरेव तद्येवाभोच्छपद्योतनेऽख साध्त्वम् 

इष गतौ भ्वा° उभ.^सकण सेट् | णषति ते । रेषीत् शेषिट 

ऋनु-अतुसरये । अन्वेषति । ““खअन्व षन्तोवमं राजन्" 

“देणमन्य' इराचारमन्देषन् वामरास्तथाः' रामा० । 

दूष लि दूष-इ्च्छायां किप् | :क्च्छायुक्त । इटचरः । 

“विदादरूजे शतक्रत विदादिषम्" र,१२,४ । कभेखि 

` किप् । २दष्यभाये लि ३अन्ने स्त्र “सधमतीनि इूषरकधि 
यज्.० ७,२, "'आञ्िनायज्वरोरिषः १,३,१ । "शूषे 

तवोच्जं“ स्वा” यजु° १,१, । इष्यतेद्ष-अन्तमू त शे 

` कम्मरि किप् । 8एषणीये । “इषस्तुतो महामद" 

` ऋ० ५,५०,५, “दषः एषणोयख'? 'भा०। दूष-गतौ 

भावे ज्रिप् । ५यानायाम् स्तौ 

इष पुण दष-गतौ किप्-इट् याला साजजिन् माके जिगौषूखा- 

मल्ि अथं आ०अच्। सौरे चान्द्रो च अ श्िने मासि । 

“शराषर्य भादरमासे युषतिग्गते चार्थलाभः प्रदिष्टः” 

राजमा०उक्तेः"“सौराञ्िनख यालाया अथेलाभदत्वात्तथा- 

त्वम्? । अत एव रघो“सरितः कुतो गाधाः पथचाग्या- 

मकदेमान् । यालायै नोदयामास तं शक्तो प्रथमं शरत्?'। 

शरत्कालस्य रान्ना यातथेलवसक्ञम् । शरडठ्च"^इषो जैव 
शरदिति" त्यक्त खा श्िनकात्तिंकमासङ्ूपःकालः तख 

च सौरत्वष्टतशब्द् वच्छते “च्ामेखलं सञ्चरतां घनानां 

ायामिषे सातुगतां निषेव्यःकुमा ° पाठान्तरम् | “श्वनि- 

भिषेऽनिषेच्तखमसतः"' माघः । तत्र चान्द्रो दषे माखसिति 

मत्ते नवम्यामादेयोगतः'?तिथि ° देवौष° खन् चान्द्रोगौखः 

“वच्छरद्य जंक चखौषधः पच्यन्ते तेनोेतापरिष्ोजं च" 

त° जा० ऋ०8,१,१,१७) ““अन्तमूं तख्ये भावे र्ये 
क, | रप्रोषणे “दषवान् मम रेजति क०१,२९,६, 

'द्षवान् प्रोषणवान्'” भा० । इष-द्च्छरायां कर्मसि 

धञथें क अन्ने न०्निर०। 

इषणि स््नो इष-भावे खनि वेदेरनि० चुष्वाभावः ¦ प्रेषे 
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"इुद्धाना े खेजनेष कारबेत्मना शतिनं पुरुष्धपमिषणः 

ऋ०२,२,६, दूषणि एषणायास् भा० । सप्रम्या लुक् । 

सोकेत एषणः वा प् । इषखिमिच्छति क्यच् । वेदे° 

नि° इलोप; इषरयति "तख वुमन उषलाभिषर्यन्?' । 

चद ०३,६१,७, ततः भावे चख | “द्षण्या प्रषणायाम् 

“दूषणटया नः एरुखूपमाभेर' ऋ ० ८,४९.१८ । 

इषबव्य वि" दषृणा विध्यति दूषौ कुशलो वा यत् | शरलत्ते, 

श्शरव्य रथरत्यागकुशले च “ऋाराद्रे राजन्यः खर इष- 

व्योऽतिव्याधौ ” यज्ञण्क ०२२,२१ “दषभिर्िष्यति इषव्यः 

यद्वा. इषौ कुशलः" बेददो° [घातयः'' कऋ०€.,७९.,१, | 

दूषि लिरदष-कि। इच्छावति ““विचिदञ्नाना द्रषयोव्य- 

दूषिका स्त्री दूष-गन्यादौ कन् अत इत्वम् । दषीकाशन्दार्ये 
दलशब्दपरे हखः इषिकटन्म्' तद् यले । 

इषोका स्त्री ष गत्यादिषु कतु कित् खद) {गज- 

नेन गोलके । काणे, रेमञ्जामध्यवस्तिटणे च तदालम्बरोव 

खश्रलयाश्ना पाण्डवबधाय महास्त्रं प्ररिल्यक्तम् यथा 

भाग पण १४अ० “व्यशयतात्राऽभवत् द्रोणिः प्राप्र- 

च्तेममन्यत । तत्र दिव्यमदीनात्मा षरभास्त्रमचिन्तयत् । 

। जया चस चेषंःकां द्रौणिः सव्येन पाणिना | स 

। तामापदमासाद्य दिव्यम्मुदेरयत्'" इव् पक्रम्य ““तत- 

स्तखाभि्षीःकायां पावकः समजायत । प्रधच्चदुन्निव लो- 

कांस्त्रीन् कालान्तकयमोपमः इमामिषीकाम!{धठत्य 

कतोखन्यः अण् रेषौक' भारतान्तगेतपकैभेदे ^मुद्ञा 

बेघौोका तृ्भिति ̀  सतण्ना° “यद् नडानां यदि वेणुना 

यदि वेषौीकाणाम्'" शतण्ना० १,१,४,१६, ४शरशला- 

कायां ५बीरण्काटिकायाञ्च उच्व० “तद्मिन्नास्यदिषीौ- 

कास्तर राभोरामावबोधितः' रघुः । 

दूजिर लि०्द्ष-गतौ किरच् | १गतिशौले | “श न इषिरो 

अभिया रातः" ऋ०७,२५,४) “इषिरः गतिशौलः”भा० 

रचलनशोले च “निसामनाभिभिराभिन्द्र , भूमिम्" "ऋ ०२, 

१०,६। ““दूषिरां चलन्तीम्" भा० ४अग्नौ पु उच्च ० 

दषु शस्त्री. ष्यते हंखतेऽनेन ईष-उ खञ्च | श्वाये 

““पतिस'इरच्चिषुम् "रघुः ।  दषमति रषुसि हे दंदसकान् 

जिषांसौ महि; । “इषुभिः प्रतियोतृखाभि"” गता 

सतीत्व “त्य साध्वीरिषवो याभिरखति'' क ०२,२१,४.८ । 

च्यानिष' मिरिशन्त |. निभण्यस्तवे ' यज॒ १६.२। 

वक ष्यं ख्य रपञ्चसं ख्यान्विते च । पञ्च शर शब्द वच्छमा- 

शस्य कामशरखय पद्धस'ष््याकत्वव्धानुसःरेख शरशन्ट् न हि 

२१ वा०्भागर 
२४८ 

दषु 

पद्चस ख्या बोध्यते। पञ्चपश्चादसप्रेषु च्यमोजः 
ख राशिषु" च्योति० | २ ठरनेव्ान्र्गते जोवावधिप- 

रिधिपययं न्रंतसरलरेखायाञ्च तद्¡नयनप्रकारः सौदा- 

हरणः लोला °दर्थितो यथा 

“ज्ाव्यासवेगान्तरषातमूलं व्यासख्ञद्नो दलतः शरः खात् । 

व्यासा चछरोनाच्छरसङ्ग् शाञ्च मूलं दिनिन्नं भवतो ह जोवा । 

जोबाबमेभक्तो शरभक्गयुक्ते व्यासप्रभाणं प्रवदन्ति इत्ते" उद्ा* 

दथविस्त तिटस्ान्तयेत् ज्या षरिसिता भवेत् । तलेषु 

वद् वाणाच्जां च्यावाणाभ्याच्च विच्छृतिम् ' ` न्दासः । 

व्यासः १०, ज्या ई, अनवोयौगः १६, अन्तरं ४ तयो- 
घातो ६४, तद मूलं ट, तेनोनोव्यासः २, दलितः शरः!। 

तेन ! °इस्तव्यासके इत्तकतेत् यदि जोवभिति; £तदा शर 

मानम् ! एकहस्त इति न्नेयम् | स्ातधरव्यासके टस- 
केले जोवानयन यथा व्यास; १० इस्तः, शरः १ हस्तः 

तेनोनितः व्यास; €, तख भूलम् ३ । दाभ्यां गुखितम् 

दै, जोवामानम् । न्ञाताभ्यां ज्यावाणाभ्यां व्यासानय- 

नम् । यथा जीवा द तखा १, तख वगेः &। र~ 

संख्यया १ भको । शरसंख्यया १ योगे व्यासमानसम् 

१० । रखमन्यसंख्यकजोवादौ अनया दिशा शरादया- 

नयमम्. | पहाणां क्रान्ति चेत्र ख शरानयन' संक्ेपेग्य 

दशितम् सिर्थि° 

““उतिरा शिप ज्यानि ह्न च्िञ्यो्तः शरः । स्फटोऽसौ 

क्रान्तिसं सकारे हकं गयच्चजे तथा” भू०। “अयं संचतिप्रो 

गौणप्रकारः | छख्वस्तु पूरे व्याखात णव | तथापीष् 

युक्तिमालशच्यते । विषवह त्तात् क्रान्तिं वाभि । 

क्रान्ययाच्छरः कद्म्बाभिङ्खः । कथं तेन तिरं कस्येन सा 
संस्कायां । अतः क्रान्ते यद् ुज्याइत्त वख शराय 
चयदन्तरङ्छजु तेन संता सती ष्फ टा भवति ! तच्जा- 

न्तरं कोटिखूपम् । शरः कणप: । तद्रगांन्तरपद्' द्युज्या 

ट्त भुजः । एतत् नपरख' दिग्बलनजनरप्र्लसं भवम् । तत्र 

सलिराशिसहक्रान्तिः कदम्बभर वद्धलयो रन्तरम् । तच्छा 
भुल: । तद्द् ज्या कोटिस्छिज्या कणेः । यदि लिज्य- 
येयं कोटिस्तदा शरेण केवयुपपन्नम् । कोटिषद्ध्पखव शरस्य 

४.वे नुखसाच्तज्ययाऽचजं दक्घभ्पः कतु" इज्यते" प्रमि० 

विश्तरस्तत्रौव'“विक्लेपलिप्राः न्ितिजादिकानां खेथा ११० 

दिवाशेन्दुमिता १५२ रसाच्याः ७&। प्ररलीन्दवः 

१३६, खाग्निभृवः १३० सितन्नपातौ स््टौ सअल- 

बेन्दरयुक्तौ " मू० ““शितिजसख खङद्रमिता ११० सध्वमा 



दषु {€स्ट 1 

गिक्ेपलिप्राः । बुध दिवाणेन्दुभिताः १५२ । यतोः 

 षटसप्रतिः 

श्रनेः खलन्दु १३० निता ेदितव्याः। 

शुक्रयो्यौ गखितागतौ पातो तौ खस्ठशीोश्रकेन्दरेण 

युक्तौ कार्यौ | एवं स्फटौ सः । अलोपपत्तिः । मध्य 

सगतिशारनायां बेधप्रकरेण वेधवलये यहविक्तेपोपप- 

ल्ति्दभितेव । किंत्वन्त्यफलज्याधधलुषा सलिष्ड्डेण ठल्य' 

यद् शं.घकेन्द्र भवति तदा लिज्याठल्यः भोधकर्यो भवति 

तख्खिन् दिने बेधवलये यावान् परमो विचेषप उपलभ्यते 

तावान् खख परमो सध्यमविच्चेपः । रभते भौमा- 

दौनारुपलब्वाः पठिताः । अव न्नशुक्रयोः पातख स्म् - 

त्था बघ- 
= 

टतवच्यते । भगणाध्याये ये वुधशुक्रयोः पातभगणा; प- 

टिताश्ते खशीधकेन्द्रभगररथिकाः सन्तो वास्तवा भदन्ति । 

ये पठिता्ते खल्पाः कर्मलाघवेन सुखाण्मृ । अतः पटि- 

तचक्रभवौ स्वशोतकेनद्रयुतौ वास्तवभगणनिषपन्नौ स्फ्ौ 

भवतः | तथा चोक्त' गोले ।“ये चात्र पातभगणाः पडि- 

ता जश्टग्बोत्ते शी घकेन्द्रभगरे रित्यादि" इदानीं यह 

विच्तेपानयनमःह" प्रमि ० ।“सन्दस्फ, टात् खेचरतः खपात 

सक्ताद््जज्या मटितेषुनिषठो | सधकन हता शरः खात् 

रूपातमन्दस्णुटगोकदि कः ' ० । ““मन्द्सप् टाड्पहात् 
स्वपातयुक्ताद्ध जच्या सध्या। सा यख पठितेन शरेण 

श॒ण्या खभोश्रकर्णेन भाज्धा फलं स्फटविच्तेप; स्यात् । सपातो 

न्दर्छ् ठो सहो यदि राभिषटकादरूनस्तदोत्तरो विकते - 

पोऽन्यथा दच्िखणः। अतरोपपत्तिः। मन्द्स्फ्टो यहः 

खव गीन्रप्रतिमख्डले भ्रमति | तत्रच तख पातोऽपि) 

पातो नाम प्रतिमर्डलविमख्डलयोः संपातः | तस्रादा- 

रभ्य विच्ेपप्रठत्तिः । इह छसरलबंगशलाकया कल्तास- 

श्डलं तत्मतिमरूडलं च खेद्धकोक्तविधिना विरचय्य तत्र 

शोश्रप्रतिमर्डले भेषादेः प्रतिलोम' पातस्थान च विद्ध 

वित्वा तत्र विमर्डल निवेश्यम् । पातचिद्काद्राश्िषट्- 

कान्तरे विमश्डलप्रतिमण्डलयोरन्य 

पातात् 

सम्पातं ठ्वा 

एव्वं त्तिभेऽन्तरे पतितविक्तेपप्रमायेन प्रति- 
मण्डलादुन्तरतो विमर्डखं केनचिद्ाधारे स्विर' सत्वा 

मेषादेरचलोमः मन्दस्प्,ट' यदं प्रतिसख्ङले विमरख्डले 

च दत्त्वा विच्तपोपपत्तिः दर्थयेत् | तत्र॒ तयोर्खहयो- 

यावान् विप्रकधेसताासतत प्रदेशे विच्तेषः। अथय तखा- 

नयनम् | पातस्याने हि विच्छ पाभावः | ततस््िभेऽन्तरे 

श्रमो विक्तेषः | अन्तरोऽलुपातेन | अतः; पातम्रह- 

७६ । शुक्रख षडश्व!३६ ठच्याः। | 

दषु 

च्द्योरन्तरं तावजन्ञेयम् | तञ्च तयोर्ये ठते 

भवति | यतो नेषादेरद्लोभं ग्ष्टो दत्तः} पातस्तु 

प्रतिलोमम् । अतस्तयोर्योगः शरां किल केन्द्रम् । तस्य 

दोज्धां शाध्या । यदि निञ्चादल्यया दोच्यं या पठित- 
तिच्े पठल्य' प्रतिमख्डलविमख्डलयोर न्तरं जभ्यते तद्ाऽ- 

भोद्या यहस्यानभवया दोज्धं या किमिति फलं चीघ्र- 

करणास विज्चेपः । अथ दितोयोऽपातः । यदि शीषुक्ञ- . 

रारे एतावान् विक्त सद्ा विज्यायेक दूति । अर यु- 
णभाजकयो स्चिज्यादल्ययोस्तुल्यतवान्नाये कते सति दोज्या- 

या; पठितशिक्षेपो गुणः शोधको हरः । फलं कच्ताप्र- 

देशे विक्त मो ज्या ख्पस्तस्य चापं स्फटविक्तेष इयथः । भू- 

दिद्क तस्येकमय' बद्वा हितीयमय' विमर्डले प हस्याने 
निनद दधत केः | लकच्चमर्डंलयोरन्तर स्फुटः शर 
दलयादि स्प द्टात्राय दभनीयम् | इदानीं विच्तेपख 
क्रान्तिरुस्कारयोम्यतालन्तणमन्यत् स्छ्टीकरणसाह'' | 

प्रमि ° “चिज्छावर्गाद् यनवलनज्छारतिं प्रोद्य मूल' यदि- 
य्या दयुचरविशिखस्ताडितस्तिज्छयाप्रः । यदा राथि- 
लयबुतखगब्युज्यकाधस्तिमौव्या भक्तः खष्टोभवति नियतं | 
क्रान्तिसच्कारयोग्यः"' मू° | खड “बुतायनांशोड्प- 

कोटिशिञ्जिनौत्यादिनायन' वलनं साध्यम् | अल वलन- 

शब्देन वलनज्या ग्राह्या न धतु; | तथा दूतः प्र्टति 
ट हच्जग्राभिः कम कर्वव्यमु । यतो इडइज्जगराभिः शर्या 

शरकलातल्यंव भषति । तसखानयनम् | वलनख वै 
लिज्छावगाद्पाख्य यन्द्लं लभ्यते तद्यश न्ञेयम् । 
तयायद्छा स्हविच्चेषो गुणितस्रिज्यया भक्तः स्फटः 
क्रान्तिखंरारयोम्यो भव्ति । अधाहकल्य उच्यते । श 

राशित्रयबुतखगय् ज्यकान्न दति राशित्रययुतख खड 

यावती दयूज्चा तया वा चण्यच्जिज्यया भक्तः स्फ्टो 

भवति । अत्र भाजकखेकलतवाटु युणकखान्यत्वात् फलं 
सखसान्तरमित्यतोऽकल् नोक्तम् । अलोपपत्तिः । क्रा- 

न्त्यखात् किल शरो भवति | शरा पहः क्रान्तिः 

भरेण सुता स्फटा भवति | अत गखितागतेनैव शरोर 

क्रान्तिः स्फटा क्रिवते तदयुक्तम् । यतः क्रान्ति 

रिषुषन्धरूडलात् तिदेम्घ वाभिदखो । वि्तेषस्तु क्ञान्ति- 

मण्डलात् ति्ैख.पः कदम्बाभिरुखः ययोक्त' गोले । 
“सर्वतः क्रन्विल्नाणां श्रुवे योगो भवेद्यतः । वि षवन््म- 

ख्डलप्राच्या भ्र.वे यास्या तथोत्तरा” । सवैवः च्षेए- 

तायां भर वाज्िनलवान्तर। योगः कद्म्ंद्नोऽयं न्नेयो 



"क कक कनककछ 
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वलनबोधङत् | तव्राप्रसण्डलप्राच्या याम्या सौस्याच दिक् 

सदा । कटम्बभ्वभडत्त' चेति" । अतो विक्तेपः कदम्बाभि- 

खखो भवति । ्रवाभिशखचख्या क्रान्त्या सद कथं तख भिन्न- 

दिङ्गख योगरियोगावचितौ । तयोयद्धिन्नदिक्ख' तदायन- 

बलनवशात् । अथ तङ्गोलोपरि प्रदश्येते } यथोदितं गोलं 

विरचय्य क्रान्वटत्ते यदखहविद्क' तसात् परितो नवति- 
भागान्तरेऽन्यत् विज्याडन्त निवेश्यम् । अथ सहचि- 

ाट्ध्रवोपरिगामि त्र' तस्मिन् ठत्त यत्र॒ लगति तत्क - 

, दम्बयो रन्तरखय ज्या लिज्या ख कणः | तयोवेगान्तरपदं 

कोटिः । खाच यदिसंज्ना | क्रान्त्यखादि्तपः कदम्बा- 

भिषशखः कपः । तख कोटिदपकरणायादुपातः । 

यदि लिज्चाक्ये यष्टिः कोटिस्लदा रकेन फल 

क्रान्तिसंस्ारयोभ्यो वि्तेपो भवति) तेन संसता 

क्रान्तिः स्फ ढा । वित्ते पासस्यस्य सहस विषुवन््ण्डलख 
च यद्याम्बोत्तरमनन्तरं सा सफटा कान्तिरुच्यते अथा 

कल्ये ऽपौयसेषं वासना । अनर सलिराश्सिह्क्रान्तिज्या 

भजख्वाने कल्यिता स भजः| तद्द्यज्धा वष्टिस्थाने 

कल्िता खा कोटिः। तत्रापि तिज्या कथे दूति सवं 

सपपच्नम्"प्रमि° । तल व ख्यानारेऽप्यक्तम् । 

“ना{डकामण्डलात् ` ति्ेगल्लापम; ऋन्तिडत्तावधिः 

ज्रान्तिडन्ताच्छरः | हपट त्ताबधिल्िर्यगेव' स्फटो नाड- 

काटन्तखेटान्तराजेऽपसः'* मू° ।““क्रान्तिटृत्ते यत् श्फटस- 

स्थानं तख न7डिकाटत्तात् तिर्खयगन्तरं सा क्रान्ति; अथ 

विमख्डले च यत् यहश्यानं तख क्रान्तिरत्ताद्यत् तिं - 

गन्तर' स वि्ेषः | अथ विमख्डलस्यदस्य नाडोटत्ता- 

व्यत् तिर््यगन्तरं सा ख्छ्टा क्रान्तिः” प्रभि° । 

शसामनेद्बिदिते यज्ञभेदे । "'दष्वच्जौ शामनेदे विहितौ)" 
चिग्कौ* । इषप्रकारः स्णूला० कन् । इषुकःर्रकार 

इषुकामशमो स्तो उरीभेदे “मू ववे काम अमो" सि०कौ ०। 

इषुकार एण इष" करोति कं-अष्् उप० । बाणकारके 

शिल्पिभेदे “पिङ्गला कुररः सपेः सारङ्गोऽन्वे ष्यं विना। 

दकारः कुमारौ च षडेते छरमोमस'' नोधनोक्त सम- 
थेयितु' पिङ्कलादोनां यथोपदेशकारित्वात् युरुत्व' तथा 

बर्थिनम् यधा । “खशा बलवती राजन् ! नैराण्य' परं 
भरभं चसम् | अथां निराशां रुत्वातु खं पिति 

पिङ्गला | सामिषं कुररं दष्टा बध्यमानं निरामिषैः। 

अभिषखय परित्यागात् कुररः छखमेधते | ग्ट्हारम्धी हि 

इःखाय न शख्ाय कदाचन । सपः प्ररलते बेड प्रषिश्य 

¢ र 1 इषु 

ससमेधते । सुखं जोवन्ति खनयोर्मच्छटत्तिसमासिताः । 

अयते नैव जीवन्ति सारङ्गाद्रव पकिणः । षकारो नरः 

कञ्चिदिषावासक्तमानसः । समौपरेनापि गच्छन्तः राजा- 

नं नावन वान्" बहूनां कलद्धो नित्ये दयोःसङ्भयनं भर वम् । 

“एकाको विचरिष्याभि कुभारीशङ्कको यथा” 
प° अ० १७८ इषुछद्ादयोऽष्यन । 

इषुक्तत ति ° इषरिव थोघगामो जगाम वा कतः । बाण- 

तल्यं शौगाभितया ऋजगाभितया च ठते । ८ चिवे पूष- 

निषु कतेव देवा नाशत्या” ऋ ०१८४,२ । दषुरतेव इवशब्द् 

णार्थे । चओाजिधावनाय इष वच्छ प्रकट गाभिनौ ठता- 

विव सन्तौ" भा० इषठता इव नासत्या इव्ादौ स्वल 

खान्द्स च्या एतेन इषुलच्छब्द्खोदाहरणतया रएतखा 

च उपन्यासः प्रमादिक एव | 

इषुध धरधारणे कण्डु प०अक°्सेट् । द्रषष्यति रेषुध्यीत् 

दषध्यिता-दषुधिता । याचजायामपि "विजरो राय द्ष्- 

ध्वति द्युम्न" टणीत दुष्यसि"? ऋ ० ६,५०.१ । पति' बो 
व्न्प्रानां वेनूनानिषुध्य' ऋण ८,५८.२ | भावे अ | 

दधरुध्या प्राथेनावां खी । ““दिकोषास्तोष्वहठरख वीर 

रिष्येव मरतो रोदखोः'“ऋ ० १,१२२,१ । उण् इषध्यु 

पराथेके “दषध्यव तमापः पुरन्धूःः" ऋ०५,४१,६ । 

द्रषुधर पुण इषु धरति -खच् ६त° | बाणधरे इषुभ्टद्ः- 

दयोऽष्ल । “यथासि स्वेधुष्छबां निरास्यत्"' भिः । 

इषुधि शस्तौ ° इषवो धोयन्तेऽन धा-कि इषध-द्न् य- 
लोपे, बा | वाशाघारे बाथधारके वा द्वये सतीत्वे 

^“धलुगीर्डोपमादाय तथाऽजय्ये शह्ेषधौ? भाग्व० । 

शे ०। निखवेभेन इषुधीरसक्तः'› ऋ ०१,२२,२। पु'ख्े 
“बह्धाऽऽग्यौ द्ेषुधी"'राणा ०।“बदह्गीनां पिता बरस 
उलधिश्चोटणयोति सभनावगब्य' । “दूषुधिः सङ्घा एतना" 

च ० ६,७५.५ । “ब हव इषवो धीयन्ते इषां निघान- 

त्वात् “दषधिरिषथां निधानमु'" यास्कः" भा०। 
दूषुप ण इणु पिबति पाण्पाभे क उपन्पण | अद्चरभदे 

सदि श'थावतारे नम्नजिन्नामा राजाशीत् यथाह भा” 

च्धा०दैज० (दषुपोनाम यस्त षामच्चराणां बलाधिकः । 

नग्नजिन्नाम राजारोत् भूवि विख्यातविक्रमः" 

दूषुपुह्ा स्त इषोः ष्वमिव इष्ममस्छाः । अर्काट । 
दूषुयुष्या स्त दषरिव इष्ममस्याः | अरइष्ायाम् । 

श्षुमत् इ° इद सम्य प्राशखयेन नतुष् । प्रथष्लषाथधरे । 

“दपमति रपु उन्द्दकान जिषांशौ" भद्टिः । 

भाग्या 



द्वक 

दूषुमाच नदष प्रमाणमस्य इयु+मातच् । शशरप्रमाणे ऋग 

जेदिनां २कुख्डे कुण्ड शद्दे विटतिः।रेद्षप्रमाणमाले लि ° 
स्तिया ङोप् } ““यद्येकः पशुः खात् रएकप्रादेशां कुग्यत् 

खय यदि पञ्च प्रणवः खः पञ्चप्रादेशां क्था दिष॒मातौं 

वा-वी वा दषर्वीवयि सन्बितेव तद्भवति । प्रञचप्राेशा इख 

त्वेव इरेषुभेवतिः" शतण०्ब्रा° ६,५१२,१० । ददहखा- 

सधिात्य प्रट्तम् । उखां करोतीत्य् पक्रम्य ““पञ्चप्रादेथा 

गिषमालो वा ति्यक् पञ्चपशौ" कात्वा० १६,१,२५) 
चक्तेः। इषभान च अङ्कल्वधिबाह्मू्लपय्य न्तसान 

वद्ध प्रादेशत्रयम् याश्निकसम््रदायभ्रसि्धम् । ४ शरगतिपय्य ~ 

न्भाने च ।“ऋथ यद वीत् वहं सतेति । ताड इ खेष- 

मातरमेव ति्यक् बते द्रषमात प्ाह्धसोऽवेवावरं सह 

दरम् द्षावव'” शतण०्जा० १,६,१,११ उत्ता्धरवद्खन 

` अ्रकषारः। “द्षमाल' धलुषः सकाशात् बलात् प्रयुक्ते ष्- 

यावदुदरं गच्छति तावन््राल्लः प्रतिक्षणं तिक् उभय 
पातः अवहत" भा० | चरविक्तेपप्रमाणञ्च। इषु- 

विन्ते पशब्दे द्यम् । 

द्रषुविक्तेप ए शदो पयोग्यदेशः । साङ्तद्समिते 

शरविच्घं पयोग्ये देथे तन््रानमाह चरा०्तर पिताम्ः 

“मध्येन च चापेन प्रशिपेत्त शरत्रयस् । इहस्तानाञ्च शते 

शाह लच्य' छत्वा विचच्तणः । तत् प्रभाखदे था तिक्र मेखेव 

घरीषोव्समैः काय्य; । ““ततः कल्यं समयाय क्यात् 

मेल" नरेश्वर ! नेक त्यभिषुविकते पमतीत्याम्यधिकं भृवः'। 

मेत्' भिलरदेवताकपायुसम्बन्वात् षरोषोत्सें दरषुविच्छेष 
मतौत्य इग् विक्त पयोग्यदेयादाहिः"” च्रा०्त° रषु° । 

दूषेत्वक घुण इषे त्वा इतिभागोऽसत्यत्रादुवाके अध्याये वा 
सोपधा० वन् | इषेला इतिशब्द यक्ते अवाक अध्याये 

च । स च यजुर्वेदीय; प्रथमाध्यायः तत्रादौ इषे त्वो- 

व्नेतेति ब्द्वत्वात् तख तथात्वम् बं तदन्तगं तो ऽच- 
वाकोऽपि वथा | 

इणष्कत्तः ति ° निष्+स-दच् “'निअब्दोकव्लमिति" प्राति 
[१ # 

शाख्यस्त्रेणोपसर्गकदेयनक्षारखोपः । निषकन्तरि । 

“दषकन्तारमध्वरद्छ प्रेतम्" ऋ० १०,१४०,५ । 
इषकलदा द शोऽप्यत्र । 

८ ५ ् इष्कति स्तौ निष्+र-क्रिच् इष्कन्तुवत् नलोपः । भान् 
निभ्क्रमकारिरटां मातरि. जनन्याम् । “दषढतिर्नाम 
बो माता वोयुयं स्य निषूहतौ'"यज्.° १२.८३, } “इष् 
ङंतिनांम निषकतिनाग््ी माता जननो ' बेददी°। 

¢ ¢< % 2 इष्ट 

इष्ट लि° इूष-कर्मणि कर । अभिलषिते, रप्रिवे “इष्टोऽसि 
सखा चेति गोता० च | यज भावे क्र] रयन्नादौ 

न° करम्णि, कं] ४ पूजिते ५ररख्डट्ते घु । 
हस सकारे न° | “रकाग्निकर््रः हवनं लतायां यञ्च 
यते । अन्तवेद्याच्च यहानभिष्ट तदभिधौतते। 

ऋग्निहोलं तपः स्य' बेदानाञ्चाुपालनम् । आतिथ्यं 
वैचदेवद्च प्राङ्धरि्टभिति रटत मू*› जात्कयौक्तो ऽध 
कायये"न० | इषटट्चदृच्छाविषयः तद्ध हदिविधं गौण म- 

ख्यञ्च । तत्र॒ दतरेच्छानधीनेच्छाविषयोखख्य' तत्वाषनं 

गौणम् | तत्न मृरूवभिष्' चं द्ःखाभावञ्च । तदिच्छाया 
इतरेच्छानधोनत्वात् । ततृसाघन' पाकभोजनादि गौणं 
खखदुःखाभागेच्छयेव तदिच्छायाः सस्नकोषात् अ 

धिकभिच्छाशब्द् ९१२ षे उङ्गम् | तत्रे च्छाविषभे 
“सङ् यत्नाः प्रजाः ष्ठा पुरोवाच प्रजापतिः । अनेन 

परसविष्यध्वभेष वोऽस्ति्टकामधुक'। “अनिटि भिचरञ्च 
विविधं कम्म चोच्यते" । “दष्ट इवो देवा द्ाखन्ते यन्न 

भाविताःण्डूति च गोता । यन्न “षरोडाभुजाभिरमिष्ट 

कर् मलन्तराम्”” माषः दृष्टः यागः इदटममोट" कत्त मल- 
न्तरा मिल्यध; ।““इ्ट' दत्तमधीतं वा पिनश्यत्यदकौत्तं नात्" 

देवलः । इट" यजनम् "शु°त०रषु° कते च “यन्तेरिष्ट' 
क्रतथतसम्” विक्रमो० ख्टतिपरिभाषिते इटकम्मःखि 

दिजातोनाभेवाधिकारः न स््रीखद्रयोः यथाह ` "दट् 

दिजातीनां धभेः सामान्य उच्यते | अधिकारो भवेच्छरः 

पूर्त" धमे न वैदिके" जातकैः “वैदिके बेदसाध्य खग्नि- 

होलादाविति "रत्नाकरः । ““पिदव्ययुरुदौह्िलान् भन्तः 

स्वस्रोयमात॒लान् । पूजयेत् कव्य पूर्ताभ्याम् ठद्धानायाऽि- 

थन् स्त्रियः" इडस्सतिवचने स्तिया पूसंमालेऽधिकार- 

विधानात् तत्र“जलाशयोत्स गे पपू त्त* मोरवतारणाहम- 

न््रयोयजमानकतंकमन्तपाठ विधानात् तत्र अमन्त्रकतया 

स्लोश्द्रयोरनविकारेख लदति यागेऽपि तयोर्नाधिकारः 

विगेषोपदेशाभावात्"*इति हौ तनि यालुसारिखः। ठषोव्समे 
तदङ्गहोम इव नाद्धुख हारा तन्छन्न्रपाठसम्भवातच्तयोरपि 

तल्ाथिकार इति रषुनन्द् नादयः “खमख तु खट 

विपोभन्लेष्य ग्टहाते""वराषु° “बुतमद्धतच्चाग्नो नसी 

जुङयादचुपेतः'' च्याप० वचनं तु स्वय्ोमविषयम् ! 

“चरौ तान्ते क्रियादहेतोटैयुवाटलिजः स्यम् 'यान्ननशरौत 

द्व खमात्तपि कर्मखिः कत्विग्वरषोक्तोः । अतएव“ - 

लिगडादे निक्त सभौ खपरकत्तितौ] यत्ने साम्या 



द् 

चत् ण्यं हानिं वादेऽय वा जयमिति'"वुड ° उक्ते 2 ““ग्ौते 
सप्णि न° ^उदुबध्यस्माग्ने प्रतिजा्डहि त्वभिदापूतत" 

सखजेयामयन्च” यज० ९५,५४ द्टापत्तै जरौतसात्ते" 
कमेशो'' ददो । १० इच्छया कल्पिते ि० “दद 

सतिरदटयुखिता व्येका दलिता विभाजिते्टोन' लोला० 

श१यन्नन तोषिते परात्नि १२विष्णौ च पु* “इटो 
विशिष्टः चिषे" षिष्ण्.स० “दः परभानन्दातकत्येन 

प्रियः यज्ञेन पूजितो वेति" भा० | यज-करे वा” 

क, भावे क्त असूयये अच् वा | १२ दूटकायां न° ! 
“भरता शुध्यन्ति पक टरवचितानि च" विष्ण ०। 

इष्टकचित ति° इषश्कया चतः खः द्टकाभिरव्याप्र 

दष्टका्मन् न० दषटपरसिद्याये कमै शाकन्त० । लोलावल्युकते 
गशितमेदे ततुप्रक्षारो यथा “खयेष्टक्ंच्च करयरटन' 

हत्तम् “उदेथक्लापवदिरटराशिः चसो इतो ऽभैरङ्ितो 

युतो वा । द्टाहृतं ड्टमनेन भक्ता राशिेवेत् प्रोक्तमिती्ट 

कमे | अनोदे थकः । पञ्चघुः खलिभागोनोद् भक्तः सम- 

श्वितः | राशितां पादेः, खात् कोराभि््यं नसप्रतिः। 
न्यासः गुखः ५ । खत्िभागः १९ | हरः१०] राश्चंशाः 

१८२ १८२ १४ । द्यम् } ई ८ । अत्न किल कल्ित- 

शाथिः २ | पञ्चषुः | १५ | सलनरिभागोनः। १०। दश 

भक्तः! १। कलयित ३ रागे्त्॑रथार्पादैः ३२ २८२ 

१४ समन्वितोहरोजातः १७४ । अथ ट्टम् ६८ 

ष्टन ३ गुणितम् २०४ | हरेण १७८४ भक्तः 

जातोखाथिः | ४८ । वं ख्वैल्लोदाषरणे राशिः केनचि- 

ह.खितोभक्कोा राश्यंयेन रह्ितोयुतोबा दषटस्तल्े ट" राभि 

भरकुल्छपर तस्ञिचुदे शकालापत्कमेणि कते यच्निष्पद्यते तेन 

भजेहटमिषटणुणं फलं राभिः ख्यात् । तन्न॒ दचजाल- 

दाहरणम् । य॒ या" सलिभागं बनविवरमतं कुञ्जराणाञ्च 

दृष्टः षडभागद्चंब नद्यां पिकति च कलिलः सप्रमांेन 

मिश्रः) पद्धिन्था चादटमांशथः खखनवमसह्ितः क्रोडते 

खालुरागोनागेन्द्रोहस्तिनोभिख्िष्छभिरचुगतः का भवेद्यय- 

संख्या | न्यासः 

१२ १८९ १८८ द्ण्यम् ४ । एषां सवने 

१८६ ¶^७ १८९. दाभ्याभप्रवर्ितं २३ ।४२१। 

५८६६ । एनरेषां रुवर्ितामामेक्यं नवभिरपवर्भितं 

५५१८२५२ ङशोनं १८२५२ अनेन ४ टट दटगुणिते 

भक्ते जाता इहस्तिसंख्या १००८ | ऋपरोटाहरणम् । 

अमखकमकरागेस्तरः चप श्चं यष स्िनयनद्रिद्र्यायेन त- 

{९९१} 

>,४९. 

६1 

येय चायं] युरूपदमय षड्भिः पूजित चेष. 

सकलकमलसंख्यां क्तिप्रमाख्याह्ि तख । न्यासः १ रे 

१८५ १८६ १८४ द्यम् । ६ । अन्ने राशिम् १ 

प्रकल्यदर प्रारुवच्जातोराशिः । १२० । कन्वद़ दाहरणम् | 

इहारस्तारल्तरुणटानिधवनकलहे मौक्तिकानां विोणीभू- 

भौ यातस्त्िभागः शयनतलगतः परञ्चमांशोऽख दः । 

प्राप्न: षष्ठः केश्या गणक ! दशमकः सग्ट्टीतः मियेण 

चट षटकञ्चष्त्रे कथय कतिपयर्मौक्तिकैरेष हारः । 

न्यासः १८३ १८५ १८६ १८१० द्यम् । ३ । अत्रे 
राशिम् १ प्रकल्प प्रागवच्लातोराशिः ० । खथ 
भेषजाल्युदा हरणम् । श्वादः प्रादात्मयागे नवलवबुगलं ` 

योऽवशेषाच्च काश्यां शेषाद्धुः" शुल्कटेतोः पथि दंशमल- 

वान् षट् च ओेषाह्वयायाम् । शिष्टा निषकतिषिनि- 

जग्टमनया तीर्पान्वः प्रयातस्तख द्रव्यप्रमाणं वद 

यदि भवता शेषजातिः खुतस्ति न्यासः । 

१८१ श्यम् दै९। अत्ररूपम् १ राशिं प्रकल्यग् 
१८२ भागान् शेषाम् शेषादपाद्य अथक्रा भागा- 

९ ९. पवाङविधिना सविते जातस् । ७८६ ° 

१४ नेन ष्षटगुखिते ६३ टे । भक्तो जातं 

६८१० दरव्यप्रमाणस् । ५४०] ददं िलोमश्हते- 

णापि सिध्यति। अथ विज्ञे षजात्युदा हरणम् । “पञ्चा 

येाऽलिकुलात्कदम्बसगमन्न प्रथः शिलीरन्तुं तयोविद्धोष- 

स्तिय॒णोष्गाच्ि ! कुटजं टोलायसानोऽपरः । कान्ते ' 
केतकमालतौपरिनल प्राप्नेककाल्रियादू ता तद् तस्ततोभ्दम 

विलेग्डज्ञोऽलिसंख्यां वद् | न्यासः १५ १८३ २५ 

द्यम् । १। जातमलिङुलमानम् ।\५। एवम् अन्यापि" '। 

इष्टका स्तो इष-तकन् टाप इट्केषोकामालानाम्'' पा० 

निहणान्नात इत्त्वम् । (इट्) च्छददिनिभ्विते ?ग्दट्खख्डभेदे 
यत्ञिये अग्निचयना्ये खदादिनिर्सिते द्रव्यभेदे च शत* 

जः० त॒ निर्वैचनान्तरश्क्तं यथा| ““यावव्यावदौ जुछयात्तः- 

वन्तावत् भवतोति तद्या दे कमभवत्त खादधेवेटका'” दै,1, 

२,२३ ।'^तं देवा अग्न्योराह्तिभिरभिषज्यत् ते यावान 

ङतिमजुहवुः सासेनं पके टका भूत्वा समपद्यत तद्यदिदाव् 

कसभवन्तसादिरकःस्तठाद्रिनिना इष्टकाः पचन्याड्ध- 

तीरेषैनास्तत् कुन्ति" इति च तत्नैव | दष्टकाकरख्काल - 

प्रकारादि" कात्या यौ० १६.२कर दर्शित यया। 

“उ्ासस्भर्यमटम्याम्”› १०1 ङखायःः सम्भर णष्खा 
सम्भर्णम तदद्टम्यां भवति 'अटकायाष्टखां दम्भररतोति 
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(६,२,२,२१) शत०त्रा° वचनात् । उखा चोपलच्चणम् 

खषादाद्यष्यत्र सभ्धयतएव ततञ्चान्तराके तदा अपि 

प्रयोक्त तवम् । सम्प्रदायस्तु फाला नलग्णादम्याम्” ककः 

“आडषनोयख एरसतान्मतया चदरश्र चभो ऋत्पिण्ड- 
सवदधाति भूभिसमम्'' रेस० । “भूभिसमसन्युनान- 
तिरिक्तम्"क०। ““पिर्डमपरेण व्यध्व वल्मोकवपां द्रिं 

निद्धाति१९स््०। ^ पिख्डावनोययो व्यध्व ऋर्धेपये ' क ०। 

“व्यध्व पिर्डाङवनोवयोनध्ये, वन्योकवपाम् उपदो- 

कालतख श्ञ्चयख वपामिव वपाम् अन्तःपुटां द्रिं द्द 

खंगुक्ताम्” संस । “अआ हवनोयः दच्िणेन लिहन् ्च- 

पञ्चाङ्गोबद्धास्िठन्ति प्राञ्चोऽखगदेभाजाः पूर्वापरा रास- 

भोमध्येऽशपूर्वाः" 8० । “आडइवनीयस्य दशितः 

लिष््गिम ्जमयभिः पञ्चाङ्गोभिः पञ्चाङ्गो हरखरिकाः 

ताभिर््ाद्चिठन्ति प्र्ुखाः अचगहंभाजाः पूर्वापर 

रोत्या रासभोमध्ये ऽशमूरवाः" क° । “उन्तरत अाडवनो- 

खखारलिमाल्र उभयतस्चो चणा वैषवो छषिरानिि; कल्मा- 

ष्वभावेऽकल्मापर प्रादेशमाव्रमरलिमाल्ौ वा” ५० । * चा- 
नन्तर्या त्म खूनात्तरतो मा भूदित्याह्वनोयसङ्णम्''क° । 

“परिपाक थात्कमु रा" संस ०। ^ ह्हिरर्स यमेक” ६ °। 

“रके आचार्या इच्छन्ति, अतच विकल्पः" क० । “अष्ट 
ग्टहोतं जुद्टोति बंततसद्ग्टद्धन् वुञ्ञान दति (११,१) 

अ्* । “अषग्टहोतमाच्चदरव्य' संततं जोति" कण । 

“देव त्वे ति (११,२) खभ्विमाद्ाय “इस्त अधात सेनाम- 

भिभन््रयते" । (११,११) रक । “अश्प्भटतों् प्रस्ुचं 
भरव युञ्ाधां योगे"योगऽष्ति (२१,१२,१४) इद्र । 
“कभिमन्नयते” क° । "'अरपस्ट, यन्न त्कमयल्ये नान् 

प्राचः प्रतिमन्त्र परदच्वन्रिच' एधिव्याः सधस्यादिति" 

(१,५.६६ ) १० ० । अग्निषु च्वलत्स्च पिरड' 

मच्छन्यग्नि" पुरीष्यभिति" ( ११,१६ ) । ( ६,१.३१ ) 
अतण्जा० ११० । “दक्षिणतश्च पशवो युगपत्" 

१० | “गच्छतां च दक्तिखतः पश्वः, उत्तरत 

रषाः युगपदमन' कुर्व न्ति""क ° । “नद्धा एरधरमोकते 

देषपिटमनव्यान चेकमग्नि" पुरोष्यमिति'' । (११,१६) 

ष्श्० । ध्यो देवादीच्नावति स देवपिदटमलष्या्- 

अडः" कण | “वलमोकपामादाय खिदधेख पिण्डतीच्त- 
लि$्वभ्निरिति'? (११,१७) १४८ ०} “इहा निदधात्वे नाम् । 

4९१1 “वलमोकपपाम्” क०। “कागव्येत्यभिमन्नरयतेऽ- 

घम्”" (११२८) १६८, । ““आकरम्न यनेन (११,१९. ) 

पिरख्डमधिष्पयति” १७ ° । ““रनेनेत्यश्रोऽभिधीयते" 

कण यौत दूति (११,२०) ब्खयोपरि पाणिं धारयच्न- 

उपर्य, शद् त्क्राभमेत्युत्क्रामयति ( ११,२१ ) श्टस्° | 

“अश्वम् ̀  क० । ^“उदक्रमोदिव्यभिभन्त्रयते (११,२२) १९. 

क ° | ̂ञमेवः ' क ° । ““अाहवनोयवत् स्थापयति पि ख्डख'" 

२०स्त्५ । “यच्छन् क० “डपविष्ड खद्मभिलुोत्या 
त्वा जिषर्मीति (११.२२ ) व्यतिषक्ताभ्याङ्डग्भ्यामाह्तो 
( ११,२२,९३ ) सवेष्याञ्पदे” २१० । ““त्- 
खुस्कारत्वादपवि ग्येयुच्यते, व्यतिषञ्ग्च णएकखाः पूर्वा 
दूतराधेः इतरयोरप्ये वमेव" क ° । “खभ्वया पिर्ड' लिः 
परिलिखति परि बाजपतिरिति (११,२५२७ ) बद्धि- 

बह्िरुत्तरयोक्षरयाश्चपरा पिख्ड' खनति देवख त्वेति 

(११,२८) ९२० । “अथिसहणसभ्वगन्तरनिषटत्वधैम् 

तथा चाह “अत खा वंखव्यभ्विरतसोदतोति “(६.५,- 

४,९ शत०त्रा° उत्तरया परया ऋचा पूठलिखिता- 

इ सहि बह्िवा दाप्रदेे परिलि्डतिः? । क ° «““कलष्णाजिनमा- 
स्तयीत्तरतसतद्िन् षषकरपणमपां एशमिति (११.९९ ) 

,२१्० । "“तस्सिन् शष्णाजिने'' कर । ““विमाच्छे द्वि 

दति (११.२६ ) २४्० । “घुष जञरपयीम्” क० ^“ 
भत उमे श्प च स्थद्ति"(११,९१० ११) २५८ ०} “उभे 
ठष्णाजिनपुषकरपे, शक्यत्वाञ्च युगपदालम्भनस्? 

क° । ““यिर्ड' ुरोष्योऽसं;ति (११, २२) । "२६ १ 

“खअालभते” क°। ^“ पाखिभ्यां परिग्टद्कोत्येन' दचिखोतच्च- 

राभ्यां दिशः साजिशू्ामग्नद्ति"” (११,२१२ रेट) ॥ 

षड्भिः खै सठद्ुतवा” २७८ “सहे मन्तः “अथेनं 
परिग्डद्ष्यातोति'? थत०व्रा° (६,३,२,९ ) वचनाव्'+क° 

इति हितोया कर्डिका । 

““दुषकतपरे निदधाति {ख् ०। “पः भ्ये ऽपनयत्यपो 

देवीरिति (११,२८)रस्* । “भ्व; पिर्डावटः'' क° । 
सं तद्ति ( ११,२९. ) बा तमपक्तिपति ''२य्० । “भ्व 
एष? कण | “छनाभिकया संवपति एुरस्तात्मङाइचिखतः 

उन्षरतच्च" सण ¦ “संवापश्चावटेः पुरीषस्य" कण | 

चखास्तो्ययोरन्तारद्ग इग्याति जात इति ( १।,४० }) 

५य्०। “चश्जो्ययोः कष्ाजिनपल थपशयोः' क ° । 

^बन्बनायोभयोः प्रान्नान सर्वत ऊर््वान् करोति"ष्य्र 
“निवा ै्मयोक्रोणोपनद्यति वासोखग्नदूति । (११,४०) 

यु ° । “उडुग्टङ्टोतानन्तान्"” क“ । "उत्तिष्ठति पिख्ड- 

भादायोड् विति" ( ११,४१ ) ७ब्* । “जधनुवाङ्ः 
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प्राञ्च ्रष्ह्षावष्व ऊ षुखद्ूति" (११४२) स्स्०। 

“प्रक्षारितबाद्धः पिख्डम्?' क० | “आवदत्योपरिनाि 

कारयनच्रश्चप्रष्टतोनमिमन््रयते सजातः स्थिरो भव शिवो 

भवेति । (११,४२,४५)'' € स.०। “च वद्त्य पिण्ड नाभे - 

रूपरि धारयन् 'क० |''धारयव्येषापरि पिख्डमरुस,शन् 

प्रत वाजो इषाग्निभिलयश्रखरयोः” (११,४६) १० स.*। 
"एषां पूनाषपरि पिर्डमहपर्स.अन् धारयति प्रौ 

ाजोत्यञ्चदय, हषाग्निभिति खरस क० | “"अग्न याया- 

होत्या ( १११४६ ) खराच्छागसखत' स्यजि्यानिधा- 

नात्”? ( ११.४७) ११ स.० | “धारयलयदपस्छ शन्नेव 
क आअयन्त्याव्रत्य पशूनजः पुरस्तादरासभो मध्ये? 

१.० । खस्यानस्थितानामेवाटत्तिः” क ° । "-खनङ्धा 

परूुषमोच्चते पूवेवद्ग्नि' रोष्यमिति" । ( ११,४७ ) १२ 

स्.° । “अनन्याणेतवात् पूववच्छन्ट नाग्निषु प्रज्वलत्- 

खिदयच्यते (२, ११)* क° । “उत्तरत अआअहवनोयखो- 

इताशोचिते सिकतोपकोे परिहते प्राग्हारे निद्- 
धात्योषधय इति'” (११,४७,४२)१४ स.० । “वि पाज- 

सेति? (११,४९) प्रच्यैनमजलोमान्वादाय प्रागुदीचः 

ए्छनुतृद्धजति १५ ख.० । “प्रखच्य पिर्डसजलोमानि 
ग्टहोत्वा प्रायुदीचों दिशं प्रति प्रखतुत्ष्धजति' क० | 

शखापोह्िठति (११.५०) पणैकषायप्रकशदकमापिञ्चति 

प्छ” १६ ख० | “पेकषायं पलाशकषायम्” 
° । पलाशत्वग्भिःकथितलद्क पल थकपषायपकम्” 
रख । “फेनं च द्.णों ततः लत्वा" ६७० “तत 

गोद्कात् पू्ेतरं फेन" कत्वोदकमासिद्धति वथब्दात्- 

फेनम्" क । “कजलोमभिः संद्धजति भिन्नः 

संखव्येति (११, ५२) त स.० | “पिर्म” । 
“श्वकेरायोरसाश्यचय -खट्राः संद्ज्येवि ( ११.५४ )'" 

१€ख.० । “यर्करा प्रसिद्धा चअयोरसो लोहसिह्घाणः कोट 

इतियः प्रदिः अष्यचूपेः षाषायनचू्यः चथन्द् देते; 

प्रः संद्टजति" क । “शर्कराः, ख च्छकन्दुकाः 

अधथोरसो लोहरसो यच्चायमानाङ्ञोडातृषटवग्भवतीति 

कोट इति लोके प्रसिद्धः अश्ाटटपाषाखः तेषां चख; 

सजति" खंय० । “रुदटटामिति'" ({१, ५५.५७) 
संयौति" २०स.०। “पि भिच्रयति चआङ्कालयतोत्ययैः" 

कर | अषाढां करोति महिषौ प्रयभविन्ना तदाख्या" 

२्१्.०। ““अवाढाख्यामिटकां मड करोति । 

महिषो यन्देखः न्या प्रसिद्गत्वाद् हे प्रथमविच्चा तदाख्या" 

^तङ्ख व महिषोतिष्ना० ( ६,५,२,१ ) क्ष । न्भार्याणां 
मध्ये प्रथमं लब्धा प्रयमपरिणोतायास््लीसा तदाख्या 
संप०। ““यजमानषादमाली तप्राखित्खिताम्"२्स ° । 
'मह्हिषोपादमाती मा भूदिति यजमानपडहखम्? क - । 
लिषु शयानेषु लिख्िताम्'खुख^ । “यजमान उखां 

करोति टदमादाय मखस्य शिर इति (११.५७) २९ 
स.° । “्टदादाने सन्त्ः''क° । “प्रादेशमालीं तिर्य- 
गृ्वाः च" ९४ स.० । “ति्यगायामप्रमाखे विश्लार- 
प्रभे च” क, | "पञ्चप्रादेणाभिषमालीं वा ति््- 

पञ्चपथौ" २५ स्. | “ऊर्ध्वः ठ प्रादेथनालेप्रव पञ्च 
पथावपि” क०। "ज्वरेति ( ११.५८ ) प्रथवति? २६ 
० । “आत्त पिक्डम्'' कण । “अन्तासुन्नीय सर्वतः 
प्रयमं धाद्माद्धाति रद्रा ति” (११,५ ८) २७य् ° 
“धातशब्द्नृ्धतुप्रक्तेप ख" क° | “श्रथितख् तल- 

प्रान्ताचन्नीय ऊध्वान् गमयति, घात" प्रथमपिण्ड़िकाम्"” 

संयण० । “संलिध्य सच्छा शत्वोस्तरमादित्ास्ते ति” 
(११.५८) स्८्स्°। “खंखिष्य शिथिलय द् संलिष्य 

वारिणा संज्ञच्णां छकुमारां शंत्वाः' स'प° । “विश्वे 
तवेति (११, ५८ ) समीकरोति * २६स्० । (६,५,२,९) 
शत० जा० । “विद्वौोयञत्तरे वतिं खवतः करोत्यदिल 

रातेति (११५९. ) ३०ख्० । उखाया ऊध्वं प्रमाण्खो- 

त्तरे विहतोये उपरि वत्तेमाने तीये भागे सवतः 

स्वा दिचु शट्ययों वत्ति" इन््वाकारां राख (काञ्च 
यस्यानोयाम्) करोतिः'क० | “ऊद्घास्तन्णीं प्रतिं दशं” 

३१ ०। ` वर्तौ; करोति चवस्लोऽपरा वति प्रप्रा" ०। 

उखा चन्द् खारातिवचनत्वाह सेषोखा भवति" क °| “सर्वा 

दिचु पाञ्चमध्ये बायप्टेय अपराचसखो इन्तो ष्वा सतृषण)ः 
करोति किञ्ममाणाः मूलत श्रारभ्य त्ति प्राप्राः 

विरशची रासां यावदुद्धाः› शंख० इति रकरख्डिका 

““सनानिवाये षृन्नयति” १ सू? । "जध्ववरतौ- 
नाभेकेक्स्याः” कण । “खासा चतद्टणां हत्तोनाम- 

खेषु तिरञ्रा दततेरुपरि नान्व स्तनसटशान्ण्टद्- 

वयवातुच्रयति'' संख० । ““दिखनामदटस्तनाभेके'' रस् ° । 

“तां कके दिस्तनामटस्तनाभिति ( ६,५,२, १२) खतेः 

दिश्तनपच्तएकद्धिन्रोव वर्यो क्रियते अषटस्तनपत्ते द्धौ 
दाविति क०|''निलंन्टद्वात्यदितिषटद्ति”( ११.५२) १ स्०। 

“इदे ग्टद्धातोल्य्थः' क °| ““कत्वायेति (११,५२) निद्- 

चाति उखाम्" ४य्० । “तिक्ञरके" ५य्.० । “खाः 



दष्ट {९९४1 

कुन्ति ̀ + (६,५,२,१२) थ °जा०। “तथा च लि खूड- 

पणाय केका निधानान्ता क्रियते क० । ““इषटकास्तु 

तिक्तो विश्वज्योतिषः टग् लक्षणा स्त्य1लि खिताः" द° । 

“ठशन्दशषार्थे चशब्दाद्यजमान ण तिच इ्टकाः 

विशरज्योतिःखुन्नकाः वग लक्षणाः करोति लक्तणकरणं 

च्च प्रयमादहितोयाप्रन्न्राव्यर्थमेवोपवान' यथा खादिति” 

क० | ““भमृदहपशयां निद्धातिः' ऽख्° । “उखां क्रिय 

माखापथेतदत्युपश्या तां श्टदमतिरिच्यसानां निद्- 

धाति कार्याचम्"" कण । “अविष्टं स्टदुपशयखन्ां ” 

निदधाति" खंख० । (सिप्रभिरश्चश्छद्धिरुखां धूपयति 

दचविष्णाग्नप्रादीप्ौरेकेकेन वसवस्तेति (११, ६० ) 

प्रतिमन्नस् टस्० । “श्द्धिर लेण्डं: संस° । 

“'अश्वा भ्व चठरथ्रं खनव्यदितिद्रंति (११, ६!) 

स.» । “अभवि पूजव प्रमततात् अल सा वेण 

व्यशिरुतसोद तीति (६ ,५,४,३) श ° ता ° वचनात्" क° । 
५१ 

^“श्रपखमास्तोयै यथारुतसवद्धाति'' १०य्०। अभ्वे, येनव 

करनेय कता अषाढादयाः उखायां त विशेषः, “देबानां 

त्वेयं (११,६१) न्य् जम्" ११य्० । “अवदधाति 
सर | “्रपशेनाव्च्छादयय दक्षिणार्निनादीपयति धिष- 

खास्तेति ( ११,६१) ¶स्” । ““निेन्येयन वा धूपन 
चष" १३य्० । “कन्त व्ये'क° | “वरुलोदेतोचचमाणो 
(११.६१) लपरति” १४्० । ““उखाभोच्चसाणः" कण । 
““खाचरति मित्रेति (११, ६२ ) १५स्० 1 “अच 

रं च खपणप्रदेपः”क० | यष्रादोदीनामधस्तादुपरिद्ाद्च 

इनः अपं प्र्तिपति” संस ° ““याग्धाचरेत् १६स. ० । 

"यावद्भिः प्रक्षारः खपणं प्रलतितरेत्ताबड़ानेनेव मन्ते णा- 

चरेत्'स' ख °। “दिव प्रदहनोहरणे".१७स.० । ““कनेव्ये 

(६,५,४,१०) श०्त्रा० | “प्रदहनं पचनम् उद्खरणं बहहि- 
िष्करायनम्"' संप । “उपति चरपणस्'' १्स्० । 

"्वदाभेतया''क० ॥ "भक्वसाह्भतं पराकरोति संय, । 

देगच्चं त्य्. खास् ” १६. ° (१११२२) । (“उदपति" क” । 
“उक्तानां करोत्यव्यथमानेति (११,६ ३). २००} “उद्य 
चुच्छाम्” (११,६ ४) र१स ‹ । “ऊध्व यच्छति *क ° । 

^“परिग्टद्य पात्र करोति भितरतां तदति" (१), ६४, 

२० ।“अजापयसावखिन्चति वसवस्ते ति" (१९, ६५} 
प्रतिमन्त्रम्" २३म्० । “उखास् । वि वप्त च उत्तान- 

करयाोदंका व्यजापसावशेकान्दा कन्तेव्या'' कर । 

"इट काकियातस्प्र {लि द्ितानाम्» ४ च+. 1 “त 
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ऊध्वं भिटकास्तपरालिखिता; क्रियन्ते" क, । “अपरि 

मितालिख्िता बोत्रयोः" २५ च. 1 “हितीयाच- 

व्यौ: कुत एतत् ते हि प्रलव्यान्नायते “रशो ते चिती 

अपरिमिते रश द्रति” ( ८,७,२,१७ ), ण्या । 

“तश्च विकल्पोऽवम्"क० । “ूवेवदग्निः पाके" २६ 
स ०) “इटकानां पाके भवति निमेन्ययो दलिषास्निवा"कण 

फाललनामावाखायां दीत्ताशक्वा रत्य येषं तत्राह ।“दख्डो- 

च्छरयान्त' ढत्वाध्वयेयजसानयोरन्यतर उस्डामाहवनोयेऽ- 

धिश्रयति खञ्खकुलायशथकुलायावन्लोर्थणीम् न्तरेश्ां मा 

ख नित्या इति (११, ६८) तिच् दद्प्राड्” १।्०। 

द्ण्डोच्छरयणान्तमाध्वरिकं कमे ऊत्वा उख्ामावनोये- 

ऽधिश्रयति, साच शङ्खकुलायावस्तोणां भवति आन्तरो - 

शश्णा | प्रायुदोचीं दिशमभिदखः ) आधिकारश्पलोव- 

चाह 'क ०" प्रतिमो चन विष्णु कभवा सप्र य॒ च १३२. ° 

प्रायुदीर्चौं दिशमभिखखा भवति”क ° ““अम्नावाद्दे लवो- 

द्शाखां प्रादेयमालौ; समिधश्चादघाति" ३२स् ० ।“उचखाया- 

मग्नावाक्दे तयोदश सनिधआदधाति, प्रादेशमालौयदण 
च शिद्टादुखरणण्रन्नप्नययम्'" क ०। (अनारोहत्यङ्गारानो- 

प्के २४८०। अनारोह््यग्नाबुखायाम् अङ्गारानोेके 

समिदाधानं कर्षन्ति क° ] ता इदानीमाह, “शटतोच्नां 

कमेकीं दन्न इति" (११,७०) ३५य.० । “श्वाद्धाति, 

रमको धमनः तदीया कामुको” क० । “विकङ्कतं परस्या 

दति(११.७१ ) ३६स.० 1 ““अौडुम्बरीं परमदा इति" 

( ११,७२) ३७स.०। “पर शुड कणां चदग्नद्रति”(११,७द) 

८.० । था परशुना न च्चा” कर । ^खङ्डार- 

च्छिन्राम्"” संय ० | “ध्यः शयां यदत्तीति” (११,७४ ) 

३६९ ।५भ् मिसंलम्नः या सद्ा खटा भवति” स प०। 

“पालाशः परतुचमहर हरिति” (११.७५) । ४०९, ० । 

«आदधाति अथैताःपालाश्चो भवन्तोति (६,६,९.७)ण्जा 

वचनात्, एवं चःपरशरुटकणा अधः थया चौदुम्बया वेव भवतः 

जात्यनरादिधानात्” ऋ ^ । (“उपोत्तमं च लियस्छे च्छन्” 

४१स.० । “उन्तभ्ायाः समीपे उपोत्तमा दादौ, तां 

लिय यजमानसेच्छयादधाति अन्यख चलिवषरो- 

{हितव्यदिरिक्तख उमरे उधोत्तमो त्तमे इच्छयाधोयेते, एवं 

हि चवते” शन्वार ( ६,द३,२,१२ ) कण | “वं व 

सत, उत्तमां पुर)्ितदख्" ४२स.,° । ^“ याद् वाति? 

क" । “जनत्तमाम् यादहुदकतिः' ( ११८२) सपर । 

“ऋन्वस्तोभे'' ४३ ० । “अन्द न्विवसा पुरो (द्तख्छ च 
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एंक्षादेथ भवन्ति लवोदच वा” क०° | “क्लियएरो- 
दित न्तिरिकख इादशीत्रयोदश्याविच्छया भवतः*खंय० 

^लाहाकारः स्वादखायाम्" ४४स.० । “उखाया 

माधीयमानाद्च समित्ध, अतोऽन्यनापि खाहाकारो 

भवति सर्वाखियभिधानात्” ० । “उखायां सवच 

 सभित्च्च खाहाकारो भवति" शंय° । “खौद्यभखादि 

दश्डान्तमलेके > ४१ ° । “रवं सति प्रागौद् मभणहहोगा- 

इखाधिश्रयणादि'”तान्द्, 'हेक्डखायाभेवेतान्यौटुखभग्ानि 

ज हतोति वचनात्” (दै,६,१,२२) कं० । ^“अलावसरे ” 

संखण इति 8 करण्डिका | 

“यजमानः कटे सुका" प्रतिमुञ्चते परिभर्डल- 

भेकठिशतिपिख्ड' रब्णाजिननिष्यूतं लोम शुक्ल 

कष्णे चणद्धने लिटत्योतपरिनाभि बह्म 
डथानो रुका इ ति(१२,१) । ““रुका' ह प्रहत्य सर्व 

भेवैतच्छूयते ( ६,६,१,२ ), यजमानन्यहणा ञ्च खय- 
भेव यजखानः प्रतिमुञ्चते, इादशाहे च स्वे यजमानाः 

प्रतिशद्धयुः आत ऊध्वं भिर्डद्य्वारन्धः एषं ह स्वैः 

छत" भवति" क० | ^"वरिमख्डलं वतुम्, एवि णति- 

पिख्डम् पिख्ड" निर्बाधम् निबध्यन्ते उन्नताः निःका- 

श्यन्ते उन्नताः सखद्पाद्रहिनिःषटता भवन्ति, ठष्णाजिन 

शकृशब्णे ष लोमद्ठ निष्य्त' नितरां ख्यतम्, एनः कोड- 

शम् लिखे लिहति शमये त्रे ओतं प्रोतम् तया उप 

रिनाभि, एन; बद्िधिर्डं बह्हिनिर्गा धम्” संस० । 
“दर. शिक्यासन्दोषु छञ्चरञ््ववस्तरिटतो दग्धाः १० 

उखा याभ्यां ब्डद्धते तौ इण्न, शिक्य" प्रतिद्धम्, अाल- 

न्दौ च। ऋलतुरक्ता रच््ववो दिग्धा भवन्ति क* | 

“दिग्धाः कदंमलिप्नाः? संस ० । “परिप्रण्डलाभ्या- 
निख्डम्यासखां परिग्टशह्खयाति नक्रोषासेति” (१२, २ ) 

श, । “रति दखावाक्षामेति" (१२.२ ) ४,० । 
“ताभेवोखाम्" क° | “आाहइवनोयख घरक्ाड्दाता- 

शन्दोवदासन्द्यां चडुर चाङ्गं शिक्यवत्यां निदधाति देवा 

अग्निमिति (१२, ) ५य.० । ““उद्ाल्ासन्दौवदिति 
प्रादेथपादौ गम्यते” (११,४,२ ) क० | सो च चतुरङ्गो 
शह पादः, तसां शिकयवत्याभासन्द्या च. निदधाति 

उच्छास" क° | “शिकयपा प्रतिमुञ्चते षडदयामं विरा 
्टपाणभेति" ( १२,३) ६स,° “सीवायाम्"" कर । 

“सणिक्य' प्राञ्च प्रहणाति छपोऽसेति” (१२,४ ) 

पिण्डवत् ७क,०। “सह भिक्येन प्रा च्चमग्नि".प्रटह्णाति, 
२२ वा० भाग र 

[€<१५ ) 

२५० 

द 

पिर्डवदिनय्वं बाड: (३,९. ) । “शधारणं च स्स्. । 
^(पिख्डवदेव उपरिनाभि" क० । अत्र इामभ्यामङ्काभ्यां 

शक्ञयजुवेदखाध्यायादि, लिभिरह्े; काल्यायनपौतदत खा- 

ष्ययकर्ठिकादि । चठभिरद्धैः शतपयन्ाह्मणखाध्यायादि 

न्ञोयं तेन तक्तप्रतौकमातटहोतमन्तसृलादि तत्तत्स्थाने 

दृश्यम् विस्तरस्तु शत बा० € अण०्च्ण्या | लौकि- 

के्टरचितप्राचौरादौ इटकाषघनफलेन द्ट्कास'ख्या- 

क्नानापायो द्शितोकौला० यथा “चितौ करणव" 

सादधटत्तम् । उच्छयेण गुखितं चिते; किल चेनसम्भव- 

फलं धनं भवेत् ¦ इटकाषनड्ते घने चितेरिटकापर- 

भितिच्च लभ्यते ॥ द्टलोच्छयद्दच्छतिचितिः ख;स्तराच 

षदा चितेरपि ॥ उदाहरणम् । अष्टादशाङ्गुलं देष्य' 

विस्तारो इादथाज्गुलः । उच्छितिरत्यङ्ुला यासामिष्- 

कास्ताचितौ किल॥ यदिस्तृतिः पञ्चकराषट्स्त' देष्येः 

च यदा ल्िकरोच्छितिञ्च । तखां चितौ किं फलजमिष्टकानां 

सह्या चका जहि कति सरराच | इष्टकायाः घनडहस्त- 

भानम् २८१६ चितेः कषेल फलम् 9० । उच्छ्रये रेगुखिव् 

चितेषनफलम् १२० | यथोक्गकरणे लब्धा दटका सह्या 
९५६० । स्तरसद्धया २४ खं पाषाणचयेऽपि? 

"व्यासात् षोडशभागः सधां सदमानां भवति भित्तिः 

पको्टकाठतानां दारूकतानां च स विकल्पः । टह ०स०। 

^"नेष्टकारचिति पितुन् खं तपयेत्" शङ्खलि° । "'र्सयात् 

कोटिगुखित फलं खाह्ारुभिः कतात् । कोटिकोटिगुखं 

पुण्य' फल" सखादि्टकामयेः? मठन्त० पु | वास्तु- 

यागे "आाकाशपदेः इश्कारोपाचारः वास्तु याग- 

शब्दे दृश्यः । 

इषटकाचयन न इ्टकयाऽग्ने चयनस् । दटकया अग्ने च- 

यने ततृप्रकारः कात्या ° चौ ° ०।““एतया बिङल्याभिमन्त 

केऽन्यवचितं चिन्वन्ति द्रोणचिद्रथचक्रचित्कङ्कचित्प्ररगचिदु- 

भयतःप्रउगः स्ह रोषः” १६,५,९ । “रते दग्नि - 
विशेषाः तदाकारांचिन्वन्त्येके एके खपणेचितम् षिलि- 

ङ्त्वादखा विङ्तेरग्नदन्तरेष्वप्रात्चिमा मूदिव्युच्यते एव 

हि श्रयते “तं हेकएतयः विललत्याभिमन्त्ररान्यां चिति" 

चिन्वन्तीति'' ( ६,७,९,८ शत०्बा० ) क०| ““बिलव्या 

एतया ऋचा अन्यचितं षद्िवधमन्यभग्नि" चिन्वन्ति त- 

मेवा द्रोचिदिव्यादि" सुख! “सख्य पुरीषे प्रतिदिश 

एुरोषाहइरणम् ' १० ह° । प्रतिदिशं पुरोषमा हत्याय 

तेव चयनम्”? क । “विष्ण. कमान् क्रमते विष्णो- 
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रिति" (१२,५ यज् °) “प्रतिसन्वमग्न्य.द् भयं च तसि 

स्तख्धित्) ११० | “तखित् करमये'" कम | “अक्रम- 

अत्चै'१२ख्०। “उट्पहणं त॒ भवत्येव" क° । दिशो 

बीते दिरोऽहविक्रसमख्वेति (१२,५) १२्० “प्रतिदिशं 

मन्त्रः" क० । ““पिण्डवत् प्रागुद ञ्च प्रण्टह्णणात्यकरन्द्द्ग्नि- 

रिति ( १२,६ ) १४०) पिर्डवदिवयध्वं बाहः 

{२,८) क ० । “आपरोडत्यग्ने ऽभ्यावतिद्धिति” ( १२,७ ) 

१५ ° “प्र्यवरोहत्यग्निम् यावत्लत्व रध्वऽबरोइतोति” 

(६,७,३,६) ““छतेख इत् प्रत्यवरोहणम्” ककं; | “उपरि. 

नाभि धारयन्ना त्वा्ाषमित्यभिमन्त्यते'१(१ २,११) १६८ ०। 

^“इखग्निस् "क ० “पाशा उनमरच्योदत्तमभिति(१२,१२) 

“पिख्डवत्प्रगद् णा प्रस्टहणात्यये टहचिति ?(१२११३) 

१७ ° । “दरति हंसः शुचिषदिति" (१२,१४) । 

१८ ° । “आसन्द्यां करोति टृहदिति” ( १२,१४ ) 

१९ स ° ।“उपतिष्ठते सोद त्वमिति" (१२१५) २०८० । 

“वात्सप्रंख च दिवरूछरोवेकाद्शभिः' (१,१८.२८) 

२ १य्ह् ०।८८उपति्ठते''क ° । “अलु वाकेनेके'› (१२.१८,२९) 

२२८्०। “खपतिवन्ते” कण| “अन् दोक्तितोऽयमिति?” 

२२०} “अस्जिन्नपसरे दोचितोऽयभिव्याह (७,४,११) 

“दस्छात्ते इ खाधिश्रपणा् क्म् अतः प्ााचुत्यये- 
मिदशखच्यते" कण । ““खादृत्तिरतः संवत्सरम्” २४ ०। 
“खत ऊध्वं यदुच्यते तत् संवत्धरं यावदावर्तते" क° । 

“ऋत ऊध्व" यत्कर्मौच्यते भखोदपनादि तद्य संवत्सर 

यावद् वति"रुख ० । ५ कर्डिका 

“उखाया मखाहपनमश्तमिते पाते ” १० 4 “तच्च 

प्राम्ब;भ्विवगीत्'“भस्म्ादुष्य बाचं विद्टजत" इति खतः 

(६,७,४,१०) क०। (भख्मोद पनं भोर णम्” सख ° । 

“वाचं विद््ञ्य समिदाधान' रातो रात्रौमप्रयावमिति" 

(११७५) र ° । “रषदिते भखोदपनादि"” २८० । 
^“बर्तेव्यस् अयं ठ वियेषः"क०। “अहरहइरिव्याधानम् ” 

(११,३५) शद्ध ° । ` विष्ण॒क्रमवाल्बप्र चाङव्यत्यासखदिते 

सभिधमाधायः' ५८० । “अ डइव्य व्यासेन कर्तव्ये ?'क ° 

अन्दे विष्ण क्रमाः उन्तरच्िन्वात्सप्रम् एव" याव 

होचं कव्यम्” संय ° । “रुका प्तिमोचनादि प्राग्वा त 

प्रादिष्ण्.कमाः” ६ष्छ०। “तयोर्विभागमाह । साग्निके 

क्तौ संवद्यर दोच्ता खन््ाताः सवत्छरमितयपक्रस्य 

चिन्बोतेति (१०,९.६,९) पित्र नतख्छो दन्ता अगन्त्राताः 

प्रविल््दर्ीच इति (:५,१,४) तलाग्नौ सति चित्य 

ते किमग्निनिमित्ता दोच्वा भवन्तु उत सौभिक्य इति 

उभयं चैतञ्चरिताथस् पषित्राद्ह्हिराग्निकयश्षरिताधा; 

ऋअनग्निके च पवित्रे सौभिक्य इति तेन शाग्निसिति प- 

वित्र कथं भवत्विति नियसकारणाभावादनियमे प्राप्न 

आह" क “सोमाविरोधेन वा ततप्रधान्यात्” ७स,* । 

“सोमख प्रधानभूतत्वात् तदीया एव दीच्चा भवन्ति" क» 

“सोमयागेनाविरोधः सोमाविरोषः तेनाविरोषेनैव दौच्ा 

भवति वावघारणे कुतः ततप्रधान्यात् सोभ प्राधान्यात् 

अग्ने च तदङ्कलात् तेन हवादथा्े वाजपेये दादश, प्न 

दश वा भवन्ति नाग्निप्रयुक्तखंवल्घरदोचाः” खयर | 

““न्यज्य समिधं व्रते प्रतते-प्रततेऽ्वपतद्व्याधानम् । (११८१) 

सड “डख्ये ऽग्नौ यजमानः करोति" शंय ° । “शंव 

त्षरम्टतिनोऽसंवद्धरणब्तेऽपि? श्छ. । पूै कञि- 

चिद्यन्ने साग्निके येनेकवार खं वत्धरमुखयो ऽग्निभूतो भवति 
स संवत्सरभ्टतो तद्ासंभ्टतेऽय्ये ऽग्नौ चयनं भवति 

( ९,५,१,६५ ) सय “श वत्सर सोष्यतः* १० ख ०। 
“सं बत्सरमभिष्वं करिष्यतः अखंवतृखरष्टतेऽपि चथनं 
भवति (६,५,१ ६६) क“ । ““ंवतषराह्िताग्नेः'? ११४ । 

“खसं वत्सरम्डतेऽपि चयनमिष्यते'' (६, ६,१,६७) क० । 

“जात च” १२८० । ““खंवतृखरे जातस च आश "वत्- 

सरणब्टतेऽपि चयनं भवति" ( ९,५,१६८.) कर | 

“गर्भाधान दिनादारभ्य संवत्सरे पूखयेऽतोते वायो जात 

तष्य भवति" शंय० । “षारलाखमन््यम् " १३८० । 

““अन्त्य' जघषन्यसिद्ं पच्तान्तरम् षर्मासातुखभर यं मत्वा- 

ग्निसोयत दति (२,५,१,६ २)५० | “"वास्साखं बर्माखा- 

दख्यमग्नि' श्टत्वा चयनं भवति” शंख° । “खचयन' 

वा परक” १४८० । चयन" वेति विकलः ण" हि 
शर.बते (€, ५१२१२) लयो इ वै? इय्.पक्रम्य पर्य 

करोतोति निन्दाथवाद्ः प्रतिभेधाथेः तद्धादय्येवं वित् कामं 

परस्मा अग्नि" चिदुयादिति ९,५,२,३१ प्रतिप्र्षवः अतः 

प्रतिषेधप्रतिप्रसवाभ्यां विकलः" संय  । “प्रागनः अत्व 

ख्यस्टोत्तरतः समिदाधानं शभिधाग्निभिति (१२, ६ ०।।५ 

स्०। “'उच्छएरतः प्राङ्मण्छमन : कल्वोखूयणव समिदाधा- 
नम्" । “सासन्दोकमुदयस्बोदत्वेति (१२,६१) दच्िख- 
लोऽनि करोति' १६० | शवासन्दौकम् ख्यम् द ववेयत्- 

लिष्यानसो दलिशतोऽवस्थितोऽनलि करोति" करकैः । 

“स्यालयां गार्दपत्य' पात्” १७८० । “अनसि करोति 
दङिणाग्नि" च विद्धतोवे करोति” क०। ““कनङ््ौ युक्ता 



। 
। 
- 

4.4 {९€७ ] षट 

प्रोटैग्न इति (१६.६९ ) प्राङ् यात्वा यथाथेम्” १८ ०। 

“गच्छे त्” क० | “ारोद्ेत् पाञचंतो गच्छ त्"१९ दछ्० | 

“यजमानः संस्कारात् "क° । “अदे खजेवयकरन्द्द्ग्निरिति 

(११,३२( जपति? २णस० । “खजंनं च शब्दकर- 

खम्” कर | “वासेऽहर्ङ्तावोच्तित उत्तरतः स- 

सिदाधानं प्र-प्रायमिति (१२,९४) २१्० । “यत्र वा्- 

स्त वावहरणम् न प्रागवसतेः एव' द्याह (६ै,८,१,१२) 
ख यद्द् पुएावलय विषुद्धेतानदेवाग्निः खादति” वसत्यां 

ठ उत्तरतोऽम्नोनवताये समिदटाघान" ^प्र-प्रायभिति''। 

उद्भतावोचितपल्णं च परिखमूहनाद्य् परं पहाथ॑सपि 

खाते द्यो तदनव्यते (दै,8,8,१८) उति वाऽ अवोकषिते- 

ऽग्निमादधातोति" ए" च सति तद्पचारे खात" प्राय- 

चित्तम्"क० । (वासार्थे रये उत्तरस्यां दिशि अग्निमव- 

वारयति" संख० । “वनोवाहनमेतदत्ताच यदेच्छे त्” 

२२्स्०। “वनोवाहनमिति" सुन्नाख कमणः साच स. 

व्यवहारा्घा “ङ्ख वनोवाहनादिति” (२५ष््० ) 

तद्ख दीचाञ्च कव्यम् । यरेच्छोपजायति महावीरकरण- 
" यूपच्छ दन्रनोवा हनानि दीक्ाद्च क्रियन्ते करमसतु॒नेषाम् 

पाठाभावात्” क० “च्च. ख्यभद्यावपनं क्रवणीयादौ' 

२३य्० । उख्यभद्यावपनमशच कतेव्यस् चादौ क्रवणीय- 

खाङ्कः'क० । “अन्यत्र चेच्छन्"२४य् ० । “करोति”क०। 

““करध्वै' वनोवाइनात् कऋरमयोगात्"" २५य्०। अन्यन - 

च्छया कुवन् वनीवाहन दूर्व" करोति मन्त्राणां पाटक्रम- 

योगात्*› क° । “वनोकाइना दध्वं" सोभक्रयदिने आदौ 

अन्यत दोल्ला भख्ादपनम् | कुतः क्रमयोगात् 

मूर" वनोवाइनमन्तराः पञचाद्भसापोऽभ्य रणस्य ” संख ° 

“पलाशष्टे नापो देवीरिव्येकया ( १२,२५ ) २६८० । 

“वलाशुटेन भख च्टहोत्वा ावपति"”क० । “ततो दाभ्या- 

स्” (१२,९६ २७) २७ स.० । “-घुनच्चावपति हाभ्या- 

नगभ्यास्"क° | “च्ाद्याभ्यां (१२,द५-२६े) वा पूर्वम्" 

रष्छ०। ^पूेमावपनं हाभ्याण्डगभ्याम् तत एकयर्चा" 

वाशब्दो विकल्पे; तल्य्तित्वाल्"” क०। “अनामिकया 

परास्तादादततेप्रसद्यो ति (१२१२८-४१) २९. । “रास्ता 

द्ंअनः कियदप्वनाभिकयादत्ते" (६,८,२,७) । “प्रारो- 

खाम् पतिते बोधा सङ्ति" (१२१४२) ३००] ““यत्त- 

दत्तं भख तत्रा” कर | "“प्रायञ्धित्तिं समिधोप- 

इन्व ' २१० । दैसख््िका । 

“चञ्च तिञ्चक्भखद्ति ( १२,४२ ) जुहोति" {ख.° । 

“^प्रायचित्तिरित्यख होमख सन्ना उप्पू इलियट 

णार्यो टष्टोऽन्यवापि “खथ खुचोपहव्याज्यस्ति (३,४, 

६,२५ )" क? । “शवमिधा करणमूतया स्तु क्स्यानोयए 

उपहत्य ग्टद्धीत्वा" सय० | “ल्ल्याय दधाति समिधं 

घनस्तेति ( १९.४४ ) २ स, । उल्यानय्हयं च प्रति- 
पत्तितवात् युधं चेति । नेमित्तिकान्यत्रैव प्रकरणे पञ्न्ते 

तदर्धमाद्ध" क० “गारूप्रतयेऽलुगते निमण्य' ३. स.° । 

“आदधाति मन्धनं प्राप्रत्वादवाच्यम् उच्यते प्रायचित्ता- 

थेम्" । ““प्राज्ञह्िते उपशान्ते मथित्वा प्रायचित्ती करोति” 

स"म° | “ुत्यावाद्नोये सांकाशिनेन इत्वाः'' 

४स,° | “त्याच वर्तमानासु आाडइवनोयेऽलुगते सांकाशिनेन 

इत्वा तमादधातिः' सांकाशिन शब्दः प्रयुमेव त्वेकः 

एतद्धोच्यते पूरववत्मणयनं मा भूदिति" क ° ““छाहवनोये 
` ऽतिप्रणोतेऽजगते सांकाशिनेन त्वा ऋजना सदोवि- 

धौनमध्यमागेंणेव इहृत्वाः' सख ° । "“चखाग्नोध्रोयम् त्तरे 

सद्" ५स.०। "त्वा निदधाति उत्तरेण सदो त्वे" 

तोष्पव्युदासाचे :' क० | आग्निधोयमग्निमलुगत' ख्दस 

उन्तरोरेव हतवा" सय °| "प्रटञ्जादाटतोखयः' ६स.०। 

“उख्य चालुगते पूैवतृप्ररृञ्जगरात् अयं ठ विशेषः खाता 

चाड पहं च मन्त्र{नदत्वैम् । ““एतयैवाह ताह पडरन् 

यज् रिति ६,६,४,६) उति?" क ० । “उख्य ऽग्नावलुगते 

गाहेप्यादाहवनोयमन्वग्निरित्या त्य (११,१७ समितमिदयु 

पर्याय (१२,५७ आता मन्वरङितक्ियामात्ने य पूवे- 

वदुखां प्रञ्जएात् उखामा्वनौयेऽधिच्रिव्ये खयमग्नि- 

सतपादयेत्" खण | “खध्वरप्रायचित्तिं च सवेषु 

यथाकालं पूर्वं -पूरवाम् "ऽद. । ““ऋध्वरप्रायदित्तिं च 

करोति सर्वेषु निमित्तेषु तांच पूवांस् पूवं चथन्टा- 

दाग्निकों च | सवैखङ्थं च भस्मापोऽभ्यवद्हरणायम् । 

(९२) तत्रापि हि विधीवेते (६,८,२,११) उभे प्राय 

शवित्तौ ““करोतिये खपाग्नावद्गति इति" वयाकालमिति 

चाध्वर प्राय न्तर्थं मुच्यते जाग्निदो त॒ विश्चकमख्- 

इष" ` क, “सव्र पूरः षुग्यजुगमेष्, यथाकालं 

परमेष्परादिकालातिं (२६,६,१ ) पूवां पूर? जुडयात् 

श्ञाटग्निप्रायदिसिम् चकारात्" संख ° ““जद्धाभेदने नव- 

द्याद््यां महाख्ख्याुखाकपाच्मवधायावपति'" रुख ० । 

यद्येषोलाभिदये तेति” (६ ,दे,४,८) प्रक सवेनिदमान््राः | 

तम् एतञ्च को खाप भवति । लित्वपच्चे त दयोरेवैकखा- 

सावपनम् '(६,५,२,२२) क ०।उग्ो पये पिदा खदा ष. 
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छोखां करोत्याटताः' <° । ““उखाखण्डभमेकखखाया। 

प्रलिघ्रम् हितोयषपशयया सह पिहा, आहता सन्तमजो्, 

आडच्छन्देन क्रियामालरच्यते तचा चोक्तम् ( ६,६,४, 

९ ) रुतयैवादतादुपद्रन् यज्ञ रिति" क० । “शाता 

सन्त्र ह्ितेतिकन्त व्यतया'* संय °| “पकरायामाधपति कपालं 

च १०८० ““पकायारुखायाम् अग्निः कपालं च” क०। 

“उख्लोपशये पिदा संख्च्य निद् धाति""११८्् ° । “उखा- 

कपालशपथयां च पि खुख्ज्य स्थापयति" कर । 

इदानीं चयनप्रकारमाडह । ऋध्याः दयनङूपविश्च ” 

१२्०। “खान आभिमख्ये न चयनं कतेव्यम् न परा- 

गिति, वथा च नेकःतोषु वचनात्पराक्चयनसक्तस् (9, 
२,१,१३) । अपरो विषः” “सव्य बा्मन्तर छल्योत्तर- 
लल्षणाभिरिर्काभिः” २३ ०”? | ““चेतव्यः'"क ° । ““निव्ये 

साट्नख्ददोहसाउपधानादु्तरे तया दटेवतयाता ख- 

खयेति (१२, ५२, ५५,)१४्० । “सर्वाखिष्टकाच्च एते 

निव्ये भवतः तया देवतयेति सादनम् ता अख्ेति खद 

दोहसाभिवदनम्” क । ^अविशेषोपदेथात्"" १५द्ह ० । 

<खविरेषेश दानारभ्य कञ्चिदिष्टकाविथेषभेते यूवेते""क °|. 

“शविशेषमलुपादाय सामान्येन तयोरूपदेथात् विधा- 

नात्" संयख० । ““खनाग्नातप्रतिषेधाख'' १६ ० । “यत्र 

नेकंल्यादिषु नाम््ायेते नित्ये संहितायां न पयति तत्रा 

पि प्रतिषेधः ्र.यते ( ७,१,१,१४ ) शाद्नरददोहखाि- 

वदतीति” “खतः प्रतिषेधात् सत्रायते भवतः? संख ° । 

“एकनोदनास्ते कटेथाञच तन्त्रेण” १७।खह ० । एकनोदना 

अपश्या वप्या इत्येवमादि, एकनोदना आपि यद्येकदेशा 

भवन्ति, यथा तासामेव देणभेदः अपख्याः पञ्चपञ्चान् कान्ते- 

भित ( १७.६२ ) अतच्च प्र्न् कं नित्ये, देशभेदे त्वसति 

वन््ेखेति""क° । ^“एकनोद्ना एकं विधिवाक्य यासां 

ताः । णको देश एकमुपधानस्यानं यासां ताः तत्र 

तन्त्रेण नत्वे मवतः'? संस । ““आह्मनि यजुद्यतीः ” 

ए ख ०। ददटका उपदधाति न पर्षषुच्छयोः' कण 

(८,७५२.२ ) 1 लोकम्पृणाञ्च दश दशद्च भन्त्रो लोकं 

शेति ( १२, ५४ ) 1 (६,९,९१२) १६ द ०। "“चअसा- 
दन च" २०य्द्०) लोकं यानाम्, खददोहसाधिवद्नं 

ब भवति अप्रतिषिद्धतात्" क०। “प्रतिचिति ददे उप- 
धाय" २१द््०। लोकं एणामन्तवचनम्, नदे थस्च-द शद । 

""प्र्यमं दे -द उपवाय ततो द्श-द्गोपदध्यात्” संख° । 

` अदुन्मगणमध्यमानूने” २२ ^| खशुन्भो य दटकागण्तो 

ष्ट 

यथा वालखि्धाः सप्र तासां भध्यमानके उपधेवे ' क०। 

“लिपञ्चसप्रादिगणः' सपर | "एका च? रेरेश्० । 

“या चेकेषटका साष्यनक एव, यथा विच्ज्योतिद्िं यजु- 

श त्येवमादि” क ०।५.अभितो यन्मा; °२४स. ० ।“अखनूकममि- 

तोऽ्धासिकया युम्मा उपधीयन्ते "क ० । “उदद्चो वगाः 

पूर्वापरे” २५० । “"यन्न पूर्वापरदति देशव्यपदेशः 

तलोदगलचणा इ्टकावगे7 उपवोयन्ते'' क° । “नि- 

यगमूकमभितोऽच्छयावधिके पूर्वापरे देे द्कानां वगाः 

समूहाः उदगलक्चणा उपेया?” खं० | श्राद्धो 

दश्िणोत्तरे" २ दष्ड° । “यत्र त॒ दकषिणोत्तरव्यपदेशः 
तत्र प्रागलक्षषणा इति" कर । “प्रागनृकभितोऽच्छाया- 

वधिके दक्षिणोत्तरे प्राञ्चः प्रागलच्चणाः उपेया” 

संख ° । “भिन्नकष्णयोरचयनम्”" (८,७१२, १ दै ) २७ 
° । “दोलाणासत्तमेऽहनि बेद्यग्निमानस्” र्८श,० । 

““कनतव्यम् *क०। “'उसयस्यानेऽैव्यामेन गाष्ेपत्यखय परि- 
लिखति" २९ ° । “मख्डल मिति येषः' क ° । “मण्ड 
लाहा प्रक्रमणमन्तःपान्यद्य'" ०८० । “ूर्वाधाहपामख 

लन् प्राचः प्रक्रमान् प्रकरामतीति वचनात् (१०,२,३२,१) । 

<पूवाधदेष व्याम प्रक्रमण्म् न स्तम्भाहि प्रक्रमख्मनम्नो 

चरिता्थमः' क° । “शवावधारण, मण्डल देशन्तः पात्यख 

क्रमणम् न पूवाडात् सम्डात्” संय ° । “पश्चाद, पावच्या- 
त्मादमाल्रे वित्यख्धः' ३१० । यूपावदे भवः शङ्क यं- 

पानः तश्मात्पश्चात् प्यालोकमाल्ने चित्या ग्निकेत्रख 

स्यानं भवति? संय० । ““यजमानेनोध्वं बाह्प्रपदोच्छि- 

तेन समस्थितेन वा? देर | ( १०,९१९१६ ) । 
“प्रपदोच्छितः पादास व्यवस्थितः समस्थितः प्रसिद्ध 

ण्व, तत्क्रियायानोदितत्वात्परक्रमणवदध्वयुमां भूदिति ` 

यज्जमान हम् ” क । ७क खि का । 

“हिषरुषां रक् ' मित्वा” १२० ।“'दिषठरुषां रच्च भित्ते ति 

निगदे व्याख्यातम्” । “उभयवतःपाणाम्" २द्०। “मध्य 

स्चणम् ३ ० “अभितो ऽप षरषयोच''४स,० । “सध्य- 

मात्लच्तणात् पुरुष पञ्चमे" सं स ० ^आ च” दैष° । 'षरुष- 

पञ्चमस्य क ० । “अनुषटश्चामायम्य पायो: शङ, मध्ये 

षरुषयो ख", जद. । “पाथार च्याएरबीययोः 

प्रतिमुच्य दच्चिणायास्य मध्यमे नितोदं करोति"'र० । 

““गतेम्"संस° “च्च्य .पाश्ावेक मध्यमे प्रतिमुच्य 

दच्चिणाधिनितोद्मायम्य सध्यम श्: € ° | ^“तञ्खिन्ं 

पाशं प्रतिसच्छ पूवा च दच्विणायस्य मध्यमे , 3 



" क 

दष्ट { ८९< ] इष्ट 

१०८० । “"पञ्चादषेषरुषे च ११८ ° । “द् च्य 

पूवा्वात् पच्चाधे प्रतिमुच्य दच्षिषायम्य मध्यमे शङ्: " 

१२्छ० । “अभितोऽर्घरुषयोञ्च" १२८० । “एव 

स्तरोऽन्तः” १४८० । “दक्िये पाश्च" पूवदायम्य 

पञ्चसभागीषे शड् :'* १५स,० । ^“तच्डिन् परां प्रतिमुच्य 

पूवः चार्धषुरषोये पञ्चमभागोयाधैषुरुषोययोः सच्रिपान्य 

लख्दिञ्छड :" १६८० । “व पच्चात्?१७८्् ० । "“णव- 

सन्तरः पच्च” १८स ०। “तथा पुच्छं षितस्तय'' १६८० | 

इच्छन् प्तपुच्छाष्यप्रेष चतुरङ्गलचतुरङ्ुल स कषति .विकष- 

न्बन्ते'"२०८द ० | “यल पत्त अत्मानमप्येति स पराष्ययः एव 

षुच्छाष्ययः । अष्ययेष पयोः पुच्छस्य च आत्मसम्बन्विसमोपे 

चत॒रङ्गलं चत्वारि-चत्वायङ्लान्दभयो पाश्चयोः सङ्षति 

खङ्ोचयति, तथा अन्ते पच्चएुच्छप्रान्ते उभयोः पाञ्च यो 

चतुरङ्गुल विकषरति विस्तारयति” संय । “प्द्चारलिः- 

रुषो दथपदो हादथाङ्ग् ल पदं ` परकमस्छिपदः समः 

विभक्तख'” २१८० । “पञ्चारल्रयोः यद्य सष; पञ्चभिर 

रल्लिभिः रुषः दथभिः प्रदः इुरुष्ये हादशभिरद्ग लेः 

पदम् इत्ये वर्ा न मवति इतः प्रागरलरप्रादोनःं ल्त 

अद्याद्घत्ये नासिडत्वास्, चऋतसैवम् एुरुषरछ समविभक्तख 

यः पञ्चमो मागः सोऽरुल्िः वख द्थमो भामः पदम्, 

पद्य हादथो भागोङग्.लम् लिभिः पदरेकः प्रक्रमः 

दति त॒ भवति पदख सिद्धत्वात्” क° । ““परितल्य रच्छ्वा 

सहितं बह्ोरच््ये कष्टो शते परिचितो मिनोतिः २२ 

चछ" । ̂रच््वा परितत्य सव्व तोबे्टयित्वा रज्चाबह्हिभागे 

सद्धिं रञ्जसंलग्न' यथा भवति तथा एकषच्छधिके दइ 

अते परिमिनोति? “क० “चठ्णवतानि वा न्रौखि 

२श््° । चतरबत्यधिकानि व्रौखि शतानि" कर| 

““ऊध्वौः अकरा खाते" ९ ४स.० । “उन्तरेष एरुषौये- 

ेकशतविधात्" २५्.० । अषटविधादिष 

चयनेष॒ आ एकशतविधात् रएकश्तविधचयन' यावत् 

एकाधिकशतपुरुषाताकंपञ्चनवतितमचयनपय्य न्तम् एरषोयेख 

शकेकएुरुषटद्धया अग्निमान भवति तच्छादु सप्रविधभेव 

प्रथमं वरिद्धीतेति” (१०१२,२,१८) क ° “य याग्निवेदीष्ट- 

काप्रमाणम्''२६स.० । नेदिख इका वेदीष्टकाः तासां 

श्रमाणं वेदीटकाप्रमाणसम् तद्यथाग्नि भवति, अग्निमानमन- 

तिक्रस्म यथाग्नि, यघाग्निचे्ख प्रमाणं वद्धं ते तथा बेदि- 

प्रमाथं वर्धेते इषट्काप्रमाण्' च वद्ते, न हि वेदिषद 

दिना तन्मध्ये वर्भितख्धाग्ने मान सम्भवति) नापि दषकान 

२५१ 

““खन्तरेष 
# "1 

बिता वितसग्निेल' रयिवः शक्ूषन्ति, अतो 

सक्तसभयोट विः "क ° । “अन्तः पात्यगा₹ंपन्ययोरिच्छन् 

२७स्०| “पूरवार्धाद्यामख त्रोन् प्राचः स बेद्यन्तः प्रकमः 

प्रक्रमति? (१०,२,३,१ ) यः प्रक्रमत्रयपरिभितो देशः 

सोऽन्ःपात्य उच्यते, तखान्तःपात्यसखय माईपत्यसख गा - 

। पलयचितेश्च इच्छन् च्छया टद्िकु्यात् ब्च्छया न 

क्यात् तदैकडन्तरा"” खुतेः (१०२,२,द ) क ०। “उत्तर 

पक्खापरख्धा स्तह्यां परिश्रितो भिनोति जष्कामालं 

नाभिमाौँ मुखमातभिति रे८ स् । अग्ने ततेरप- 
चखापरखक्यं परञचिमकोणे एऽम्युमाणास्िख्ः परिचितो 

भिनोति'" क° | अनसरववत्र चतरङ्ःः थतपथवाद्धणा- 

ध्यायादि बोध्यम् । विभिः कातोयभ्रौतस.लाध्यायादि 

दाभ्यां शुक्तयजुेदाध्यायादि तेन तत्तत्स्थाने अलोक्तप्रतो- 

कुक्तंमन्त्मूलषाक्यादिक दण्यमिति सङ्खेतन्नापनम् । विस्- 

रस्तु रतप्रथबाद्यखे लिखिताङ्ग सृचिताध्यायादौ दश्यः। 

इषटकापथ न° इट्कायामपि पन्या यस्य आच् समा० इष्टः 

कापथं यदखाधोषखवायुकर ण्णात् } शवोरणमूले । इटकया 

निर्भितः पन्था ऋच् समा० । इषटकानिभिते पयि इ० | 

इषटटकाव ति° इष्टका असय व}. इटकायुक्त । 

इषटटकावत् लि” इ्टका+चतुरथ्या' मध्वादि० मुष् सख वः । 

द्टकासनत्रिलटदेणादौ स्तयां ङोप् । | 

इषटगन्ध ए° कमंधा° । १ खगन्धौ । इोगन्धोऽख । र्ग 
ग्विद्रव्ये ति° श्वालकायां न° भेदि । 

इषटतम लिर्खतिशवेन इट +तसप् । प्रियतमे र्अतिगशवा- 

भो “गद्वदिष्टतमं लोके गोता । दयोमभ्य अतिशयेन 

दृष्टः तरप् । इतरः इयोमेध्ये अतिशयेन इष्टे ति° । 

इष्टटेव ए° इज्यते यज-कमेणि क्त क्ैधा० | पूज्ये देके 

तन्त्राय क्तविधानेन यख मन्त्र उपाखखतया ग्टह्ोतस्तख्छिन् 

शदेवे च । इषटदेवतादवयोष्यबर सन्नो । 

इष्टनि लि यजञ-वनिक् खंप्रण इष-तनिक् वा । १यषटव्य 

र्ण््व्ये च | “ठविष्वथिरप्रखतोष्वैराखि्टनिरान्ंना 

सि्टनिः?? ऋण १,१२७.३ । “दृटनिरेदव्योयध्यो 

वा'?भा० | [व्याकर णोक्तस स्कारालुसारेण प्रयोगे । 

दृ्टप्रयोग ए० इख शिषटप्रदुक्ततया निञ्ितख प्रयोगः । 

इष्टवत् न °यज- दूष वा क्रेवतु स्तिया ङोप् । १यजनकत्त.रि 

शदूच्छायुक्तो च । “इट वेदाध्ययनादिः साध्यवयाऽसत्यख 

मतुप सख वः । शद्टकम्प क्तरि | बेदेठ पून्ेपददीर्ष ‡ 

द्टावान् "द्टाबन्तोरातिषाकोद्धानाः" अथर 1८३, 



इष्टा 

२० । (द्दिभिः पदएबन्धेय चाठ्मासैसतयैव च । अग्नि 

रोमा दिभिरयननौ येन चेष्ट ख इ.दटवान्” व्यासोक्त ४द्यादि 
कारिखि लि०। स्त्रियां डोए् । 

दष्टत्रत लि° इष्टं व्रत" यख । रतथोले इटानि कल्याणानि 

वरतानि कम््ांखि सिध्यन्ति येन । २द्टकम्प्ं साधने अच्रादौ 

“दूष दृटव्रता अकः” ० ३,५९.९ । "दानि कल्या- 

ओानि व्रतानि कमौखि याभिः सिध्यन्तिता इवः अन्नानि” 

भा । ॥ 

इष्टसाधन न° ६त० | अभोदटसाधने दृच्छाशब्ट् उदा- 

इतिः । ततो भावे त्व । इ्टसाधनत्व तद्भावे न° | 

तल् । इटसाधनता तद्गते स्त्री । 

इष्टा सत्लो इज्यतेऽनया यज-करखे बा° क्त । 
निं° वत्सजिधा होज्छते इति तखाः 

क्र । खअभिमतायां सियाम् । 

इष्टाक्तत लि ° अनिदटमिष्टः लतस् रट+-चब्यये डाच कमा खि 

क्त । इ्टोटते “सतामिष्टालतं नाम पूर्वावरस्ह- 

खिकम्” रामा° | ५ 

इष्टादि इ० द्टादिभ्य्च" पा० खतरेख ततृगमनेनेत्य्े 

विहितेनिप्रत्मयनिमित्तमूतशब्ट्खमूे ख च गणः | “इट 
पत्तं उपसादित निगदित परिगदित परिवादित निक्त 

जिषादित निपठित शंकलित परिकलित संरक्त परि- 

रक्षित अञ्खिंव गचित अवक अबुक्त ग्टहटोत ्यान््ात 

छत आधोत अवधान आसेवित अवधारित आवकल्ित 

निराङ्तं उप्त उपाङत अनुयुक्त अल्ुगखित अनुपठित 

व्याकुलित" आआलंतिमणस्ेन “इदठेन पठितो सादिन 

खलः खेलदठ” भेष ० । 

इष्टापत्ति स्त्री ६० कम्प धा० वा । १ददखापत्तौ इटा 

याभापत्तौ च वादिना दर्भितापत्तेः प्रतिक्ादिन इत्वे 

डि भवति| “दटापनौ दोषान्तरमाह” जग० | 

इष्टायूत्तं भ० दृष्टं च यन इयोः समाहारः पू्वपद्- 

शमौशक्ते राज 
तथात्वम् कमणि 

दोषः। इष्ट शब्दोक्तं अग्निहोत्रादौ “वापोकूपतङ्ागादि 

` देवतायतनानि च । अच्चप्रदानभारामः पूर्तंमित्यभिधी- 
यते' इति मनत पत्तं च । “वितथन्त॒ वदेयु धमः 

प्रज्णाद् एच्छते | इष्टापूर्तं ञ्च ते घन्ति सप्र सप्रपरावरान्'" 
मा० ख° ६६० । (दष्टापक्षेन च तया वक्तव्यमन्टतं 

मवत"खा०्प०१६५अ०।.ददटापेफलं न स्यान्न शिष्योन 

युशभवेत्” भाग्व०३२अ० | कचित् इतरोतरदन्दोऽपि 

दि०्ब° | शशाप शखटजेधामयञ्च यज्° १०,५४। 

{१००० ‡ इष्टि 

इष्टार्थोदुक्त लि° इष्टो अँ उद्युक्तः । उत्द्धके इ्टाधं 

लाभाय त्वरमाणे कालासड्िष्णौ | | 

इष्टा्व वत्रि° इ्टोऽश्चोयख्य । श प्ियद्ये २्राजभेदे प° । 

"(किमिष्टाञ्च इ.्टरभ्रिसिरेतः” ऋ०१ ,१२२,१३ । (इटा 

रएतन्नामको राजा? भा । 

इष्टि सो यज क्रिन् | श्यागभेदे । सच कालाश्यौण्स ० 
दशितः “कमेशब्दो द्रव्यदेवतायुक्तो यजतिः" 8३,१.स० 

“क्रियान्द्ः आख्यात प्र्ययान्तो नि पत्यादिशब्दो यज- 
तिः प्रत्ये तव्यःयागोन्नेय दूत्यथैः न निवाँपालम्भादिद्प- 
संस्कारमाल्विधायकः यजतिशब्दोऽत्र तद्र्थयागपरः । 

ए" यागत्वे सिद्धेऽपि षदं स"दिद्यते सौर्य चरः नि्षै-' 

पेद ग्निषोमीयमजमा लमभेतेव्यादौ किं यागमान* भवति 

उत धमां खपि भवन्तीति यदाच ध्मा भवन्तीति पच्च- 

सदापि सदेहः किं पूर्थाङ्धतिसम्बन्विनो धमा भवन्ति 

उताग्निहो सम्बन्धिनः, आ ङोखिह् थू णामासयोः, अथवा 
ज्योतिष्टोमखेति, अथवा देप ोभासयोरेषेति, । धमा - 

शासनान््ानाद्यथाखतं यागमालं कतव्यसिति प्राप्रे अह” 
कण ^द््भपू्ेमासघ्मा दषटिपशुष साभथ्यात्” २८्०। सौ- 

यादौ धमा भवन्ति न यागमात्रम् एवमेतानि विधिवाक्यानि 

समर्थान्यधवन्ति सप्रयोजनानि भवन्ति अन्यया साकाङ्क 

त्वाद्धेप्रतिषादनाभावेन निरथेकान्येव ख : | तधा हि 

सौरये यागेन ब्रद्मवचख भावयेदित्यलां शत्रयवतौ भावना 

विधोयते किम्, केन, कथभिति, किमं थो बह्यवचसम्, 

तत्र केनां थः सौर्येेति, कथम श्तु वाक्यमध्ये नास्ति तेन 

कथं भावयेदिति वाक्य कथमंशसापरे्म् । यञ्च सापे्च' - 

भवति तदध्याहारेणाषङ्गख वा पूरयित्वा निराकाङ्ख 

कर्मव्यम् । अन्यया तखानथैक्यापत्ते; न च बेरे मात्रा 

माल तदिष्यते तस्मादब्न निराकाङ्कौकरणाय तिध्यन्ते- 

तिकतं व्यतापरपयायः कथमं योऽत्र कचिदलुषञ्जनोय इति 

सिद्धे आह “दशर पूणंमासधम्यौा इषटिपदयषु साम्यादिति" 
सवां इषटिषु अत्नोषोनोये पथौ च द्थपू सेमासयोरेष धमां 

भवन्ति सास्यीत् पूर्क्त णव हेत्रला पि योच्धः। दथेमू- 

आासधमां एष सौय दिषिधीनां गेषोभविद' समथः चरूषु- 

रोडाशादयो द्यवघातादिभिरेव सिध्यन्ति नाभिषवादिभिरि- 

ति। इद्टिपशुषिति इष्टिष् सर्वा अग्नोषोमोये पथौ च 

पश्चन्तरेष दग्नोषोमोयधमां भवन्ति क° | इत्यारभ्य 

पञ्चुविशत्या त्र श्लदिथेष उक्तस्तत्र विस्त रशावसेयः । 

तधा च द्भपौ्मासेतिकतेव्यताको यागभेद् दिरग- 
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नव्या ।तत्कर्णप्रकारः आञ्रला० श्रौ खले दितो 
“वथा पौण मासेनेटिसोभा उपदिष्टाः” | २,१,१, प्रथमेऽ- 

ध्याये दशेष माषौ व्याख्यातो विध्यनरसह्हितौ । उन्त- 

रव्ेटयः पथव्रञ् वच्यन्ते विध्यन्तरविहहिताः | तेषां बि- 

ध्यन्तरपे्तास्ि ' “अतो ऽयमयेः लख, यस्धिञकरास्ते - 

एदिष्टा इृटवः पथवञ्ञापि अविशेषिताञ्यभागास्ते सते वालै- 

इ.ाज्छमागा दूति" “पौ खं मारेनेलस्यायमधैः, पौखं मासेन 

व्याख्याता इति वाल घुच्छभागा इत्यः: | तेन समा- 

श््नातानामिष्टीनां पस्डूनाञ्च अन्यदेवतागममालः सिद्खो 

भवति । तथा चोक्मिश्छयनप्रकरये ^“ असमाग्न्ाताख्ात् 

वन््रविक।रः"नारा० त्तिः तख कालस्तत्रोव द्ितः यथा 

“ैरमावास्यायं पौ्णमाखां वा यजेत'' छ ०२११,२, “तरि 

द्पशयुखोमैरमावाखायां पौरेमासखयां वा यागः कतैव्य इति 

इषदिप्छूनां प्रकतिप्राप्न एवायं कालः छनविधोयते इपर 

कादतां निवतं सद्यस्ालताप्राप्रयर्थम् । किञ्च द्शेप्रकतेर- 

भावाख्या पौथमासप्रकतेः पौमारोव्ये व' नियमं निवव्यं 

अनियमेन उभयकालताप्रापरयधम् । प्रजल्विरोधात् पवं- 

श्वस्तदन्यदह्ोरान्ने विहतिः कव्या | यद्ाङ्ः पूर्वभागे पक 
ख्यात् तदा प्रतिं कत्वा विद्तिः कायां | यदा परभागे 

राल्नषै वा तद्] विति लत्वा प्रकतिः कार्येति सोमखा- 
यमप्राप्नः कालो व्िधौयते। द्चछछादिशब्द्सम्बन्धादेव 

यज्ञे तेपि सिद्ध यजे तेतिवचन सोमखख याग खानयोः 

कालयोः सश्यादनीयो नान्यत् दोक्तादोति"'हत्तिः “राजन्य 

चाग्निहोल लुङवात्” २स,०। “ चत्रियखाग्नहोवहोमः 
ष ्ोरेव कतव्य नान्यस्िन् काल दूति च शब्दां श्योऽप्य- 

ज्योरेव कालयोरग्निहोन जयात् नान्यसिन्निन्य- 

वगम्यते । भलर वि भ्षमा₹"'इ स्तिः] “तपख्िने बाद्धणायेतर' 

कालं भक्तपहरेत्" $ स, ० । “तपसो क निरतस्तखो जा द्ष्वाय 
अतपस्विनेऽपि ब्राह्मणायेव दद्यात् न जाव्यन्तराय तपखि- 
जेऽपौति । इतर कालमिति, दूतरेष खवेध्वग्निहोलकाले- 

चिल्धेः । भक्ताठपहरेत्, भक्तं पकोदनं पकान्रहठप इरेत्, 

दद्यात् । शतद्क्न भवति | राजन्यवैश्ययोः पर्व ख्यग्नि- 

शोलशाखदयं वज [विता इतरेषु कारेष्, ब्राह्मणायोदनो ` 

इातव्योन होमः क्तेव्य इति । अग्निधारणन्तु क्रियत एव"? 

बहिः । बक्षोऽग्न्याधानं प्रसक्काड्क्न' तञ्खाधानशब्दे पुषै 

र्भितम् अग्नयधानो त्तरं कत्तं व्यमाह “यदि त्विव - 

श्तदुबुः'” २,१,१८, स,.० “अम्नोनेवेति वाक्यशेषः । यद्य- 
नधिकारल्वादाधामविधे्बिनियोजकख् प्रकरणद्य व्यापारा- | 
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सम्भवादाधानाङ्गमिदटयो न सखः, इ्टोनाद्चानधिकारला- 

दिष्छङ्गमाधानं न ख्यात्, तथापि न कबिहोषः, अग्न्यव- 

त्वेनेबोभयोरष्यदुष्टानसिङ्ध?› । “अस्मन्नय तयोजना । 

यद्याशाजिष्टोनामाधानाङ्गता खात् तथापि चखाडइवनोया- 

द्य ग्निसम्बन्धात् तानेवारनोनिटयस्नचुबुः विस्तारवेुः 

ङ्यः साधयेयुरित्यथेः । ठशब्दस्तु साधनादिष विष 

दर्थयति। आधानेऽग्नीनां शाध्यस्वेन सम्बद्धागामेष 

साध्यत्वम् । इष्टिषु साधनत्वेन सम्बह्धानामपि कल्यना- 

गौ रवभयात् साध्यत्वभिति विशेषः ग्टद््णोमः एवं यद्या- 

धानेनेशिभिञ्ाग्नय टवांशतः साध्या इव्यनधिकाराशवां 

कथमनुष्टानसिद्धिरिति न्यायाविद्ा मेष उपाखम्भो नाखा- 

कम् । खाक तु साध्यशाधनसम्बन्वेऽवगते तदथिनां 

कत्वे नावगतानां जाद्धणादोनां कथञ्धिद्धिकारकल्पम- 

यासुष्ानसिङ्खिः | खथवाऽनधिक्षाराशासनन्यशेषाणामपि 

तत्धाधनसाध्य ्पेोपकार कत्वेन कामं खुतिप्रयुश्ये वंवि- 

धानामलशनसिद्धिरित्यलमतिविच्ठरेख), नारा ० छत्तिः। 
^“ प्रंथमायासग्निरग्निः पवमानः'' १९ स,०। <प्रथमाया- 

मिष्ठौ दे देवते । अग्निः प्रथमः केवलः । दितोयः पद- 

सानयुखकोऽग्निः | केवलद्यार्ने सत्ये एव । ““च्छग्न 

श्आयूषि पवसेऽग्ने पवस्व स्वपाः” २ ०स,०।^एते हितोयख 

पवभानगुखकख'' ट ०। “श इव्यवाडङमत्याऽग्निद्ाता परे- 

इत इति खिष्टकतः शंयाज्धे इत्यक्त सौविष्टकलो प्रतो- 

वात्” २१स.० । “लौषिदटलयोर्याज्याहवाक्ययो क चोरनेन 

संयाचे इति संञा परिधीयते” ट “स्थेन देवतागमे 

नित्धानाभपायः” २२ श्.० । “सेलेति प्रकरशान्तरे- 

$पोति दशयति । देवतागम इत्यत समासनिर्टशख 

ठल्यत्वाहेवताबाः देवतयो देवतानां बा आगम इव" 

भवति । निलयानां प्राङ्लतोनाभित्यथैः । अपाय उद्धार 

दूत्यै: । एतदुक्त भवति । विहतौ देवतायाः खक्ख 

आगमे हयोर्बद्धोनां वा आअनागभेऽपि प्राङतोगां सवा- 

खाखद्धार , इति शां घनविकतौ इषिनोदनां रत्वा 

देवतां न विदधाति, तत्र नोद्धारः प्रारतोनाम् । तल 

ला णव देवता भवन्तोत्यधः । वथा गदितः सोमेन पशना 

द्यावा इत्यादौ" ट०।या; खिष्टलतमन्तराज्चमागौ च 

तास्ततृखाने ” २२. ०। “नित्यानामपाय क्तः । तत्र सि 

सवां नित्या उडत व्याः उत काचि वतेत्ये तं स थयं निवते- 

यति या आाच्यभागौ स्वि्टकतं चान्तरा देवता यचव्यास्ता 

उद्मव्याः ¡ दाः एुनविं छलौ विद्धिताश्लासतत्स्थाने उ- 



इष्टि { १००२1 इष्टि 

बताना प्राशतीनां स्याने भवन्ति" इति वचनात्, तद्ध- 

भिंकाञ्च भतन्तीति गम्यते” ट ०। “एष समानजातिधमे ः'” 

२४. । “योऽयमतिदि ष्टो विधिर्देवताभ्योऽन्यन्नापि स 

समानजातोयेषु भवति । समानजातोय एककायं इत्यथैः” 

° । “'हितोयखां ठधन्वन्तौ अग्निः पावकोऽग्निः शुचिः 

सनः पावकदोदिषोऽगने पावकरोविषाग्निः शुचिव्रततन 

उदग्ने शुचयस्तव २५ ५ “एकः पावकशुणकोऽग्निः, 

अपरः शुचियुखकः | “साद्धान् विश्वा अभियुजोऽग्निभोले 

एरोह्ितिभिति संयाजः] ठतीयस्धां सामिधेन्यावावपते प्रायु- 

पोत्तमायाः पाला अमलयति दे'२६ स. ० "वपते 

इति वचनात् अधिके एते सामिषेन्यौ भवतः | प्रथ- 

मायां दितोयखां ढतोयस्यामिति वचनात् याभि 

यत् तन्त्रं विदितं तखासेकटेवतायामपि तत् तन्न भवति 

न यथोक्गनानादेवतायामेवेति"” ट ०। ` ध्याययेः इक्र णते 

प्रतोयात् पुदिमन्तावग्निना रयिमञ्रवद्यसूफानो अ मौोवद्ेति । 

ग्नो बोमाविन्द्राग्नो विष्ण रिति वेकल्यिकानि"” २७.०। 

“ल्याणाभेको ग्टद्यते” &० । “अदितिः? रद्, ° । 

। खदितिच्ान्या, अखां हे देवते” इ ° । “उत तवामदिते 

छत्रवानामतख पलीमवसे वेम ` ठुविक्षत्रामजरन्नो्द्छचीं 

म्हि महोगूषु मातर छगर्माणमदितिं सप्रणोतिस्'” 

९९ स. | “एषा कलखजा'? इ० | ्रन्ञो अग्न 

दमो अग्न इति संयाज्ये विराजावि्य क्त एते प्रतीया- 

दिति विकलः" ३० स.°। “इत्ये ता्तिख दइश्योऽल- 
ऋान्ता इत्यथैः । उक्ताटको सैनत्तराथम् । यदाद्यो त्तमे 

वव स्यातामाद्या बेति पक्तसतद्ापि तिद्ध.शामिषटोनां याव- 

त्यो देवतास्ता; सर्वा यव्या इत्ये मय म् । चादयो त्तमपक्े 
मध्यमायां ये देवते ते आद्यायामेव प्रक्ेपरव्ये । यदा ुन- 

राद्यौ ब तदा सर्वां देवता आद्यायामेव प्रच प्रव्या इत्ये व- 
र्थम्” 2० । “च्ाद्यो्मे वेव सखयाताम्"'३१ स ° । 

4दृष्टो दति रेष | “अद्या वा” ३२ स ॥ शजा्व 

बेध्भिवतोत्यर्धः' इ०। "तथा सति तखामेव धाग्ये 

विराजौ" ३९ स.० । “यद्याद्येव भवति तदा दितीय- 

दतोययोरपि देवतास्व भवन्तोव्॒क्तम् । अतस्तस्याभेव 

धाय्ये विराजौ भवतः। धाय्वाषिराजामनुप्रवेशस 

निभित्त ढतीयद्या इट देधतापरवे् इत्ये वथे' तथा 

सतीत्य् क्रम् ट ० । ““दतिमालरे विकारे वैराजवन्त्रे ति प्रती- 

यात् ३७.० । “पौमासतन्तायाभिष्टौ धाव्याविराण्- 
मानवे विकारे इति सेष्टिैःाजतन्त्रेति वेदितव्या" । 

आधानाद् दादशरात्रभजस्ताः' ३५.० । “अला 

धानमिषोशोक्ला आधानादृह्खं हादथरात्रमजल्ला इवय 

कम् । तखायमभिप्रायः, यावता कमसरृदायेनाग्नीनां 

सिद्धिमेति तावतः क्ेशमदायखाधान शब्दो वाचक इति 

ज्ञापयिदस् । तेनाग्न्राधेयं एन राधेयं वे्यन्नं सेषटिक्खा- 

धानखख सच््ं भततीति सिद्धम् । आधानेनेषटिभिञ्च 

सिङ्गाग्नयो इादशाहोरात्राखि स्ये खद्पेरोव धार्यन्ते । 

एतदजसखधारणमम्निहोतरपूवं णवाधाने भवति, चम्नि- 

होतरस्य वानन्तरछच्यमानत्वात् । अनुष्ठानक्रमेखौव कमणां 

व्याख्यान मिन्य क्तवाञ्च'” ट त्तिः । खमिदिसामान्दे पर दश्च 

विेषे्टयस्ततर दर्शिताः तन्नादौ नवशण्येटिः साचायायण- 

शब्दे दशिता तत्र राज्ञ एवाधिकारः त्रयाणां वर्छानाम- 

विशे षेणेतिकल्यदये प्राप्रे रान्नो विशेष उच्यते “दिसतु 

रान्तः" “सर्वषां चैके रके सर्वेषामिर्रेवेति मन्यन्ते” 
२,६१६.७, । “श्यामाकेषप्रासौम्यचरः स च वर्षन्तौ तत्र 

याच्यादिकं २,६.,८,६.,१०, ख ° उक्तम् । अन्यनवाच्भोज- 

ने जग्यमन्तरादिकम्ङ्गस् १२६२ । एतानित्या दद्यः अथ- 
काम्या; दूख्यः २,१०,१२, छत्रादौ | तत्र अायुषकामे- 

रिस्तन अग्नियुणभेट्जोवातुमदहेवता २,१०१२.२१४, ख 91 

स्वसत्ययनेषटिः रक्तितवह् वताका तत्र याज्यादिकम् ५,६,७, 

घुतरकामेषिः एनद् खकाग्निदेवताकरा तत्न याज्याद् ८,१, 

१०, वेचपेिः च्छ् णकेन्द्ररेवताका तत्न याज्यादिकं 

१२,१४,१५, ° | अयेदिराथापालदेवताका तत्र याज्या+ 

दिकम् १७,१८१ स्ट ° । लोकेटिः उथिव्यन्तरिष्देवताका 

तत्र॒ याज्यादि्कम् २०,२१,२२), द° भितप्राभ्भि- 

कभिदिः अग्निसोभवरुणमिलर नद्रहृहश्य तिसविदटपूषन् 

सखरस्वतदेवता का तत्र याज्छादि ११,२,२,४,२ । इयमि्िः 

महावेराजौनामा । अभिचारकमेषटिः सुषाञ्चश्रोयनान््ो 

षर गुणकेन्द्र देवताका तत्र याज्यादि ११,७,८,६. । ववमत- 

सम््रतिकाभेिः संन्नानो नाम वद्ठरुद्रादिगुणकाग्निसोमादि 

चठ्वदेवताका तत्र याच्ादि १०,११ । भेदकामेशिः । 

इ्द्रामरुहेवताका तन्न याज्यादि १३.१४.१५६ ख ० । 

सम्प्तिकाभेशटिः रेन्द्रामारुती स स्ञानोवत् याज्यादिकम् । 

१७ ० । शत्रभिभवनिटत्तिकानेषिः चेन्द्रा वाहस्यत्या 

तत्र याज्यादि १८१६ ० पवित्रे टिः । खग्न्वादिदेव- 

ताका तन्न याच्यादि २,१२,१। “श्यानरीं ब्रातपतीं 

पवित्रे शटि" तयैव च | ऋताटतौ प्रयुङ्खानः पुनाति दशपौ- 

उषस्"! ठधटिकानेषिः कारीरो नाससाच अन्नादः 
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नानादेवताका अग्निदेवताका वा तत्न याञ्चादि २.१२.,१,३, 

४,५६,७,८.६. ० । सर्वाश्च टता दर्भपौयेमासेतिकर्व- 

व्यताक्षा; । पञ्ुगुखके कम्मणखि पथोरुभयतोऽन्यतरतेा वा 

पशुकानेषिः साच आग्नेयो चआग्नावेष्णवी वा आखण 

खरौ ०० २,१,२,३,४ सख ०। तखामितिकरुव्यता याज्यादि 
तडुत्तरसलजातेरक्गम् | विध्यपराधप्रायचित्तोि; ३२, 
१०,४य् ° विध्यपराभखद्धपकार प्र ेनपेकं तत्करण- 
प्रक्ारादि तदुच्रव्रजां दंर्ितम् | वारूणीटिः तत्- 

प्रकञारादि ३,१२.१५, प्रातःकालातिपत्तौ प्रातरिषटिः तल 

देवतादि ३.१२,१२, च्यात्याखपात्रे च संवेदः २,१२,१५ 
निसित्तभेदेयै प्रायचित्तो्टौ देवताभेदादि ३,१२.१६, 

आरम्य आध्यायात् खनं रक्तम् । उखासम्भरणौोयेिः 
तहे वतादि ४,२,२१ २६० ) दो्ताप्रयोजनेशिः दी्त- 

खोया नाम तल्रदेवतादि ४,२११,१८, इ ° पथ्न्तेनोक्तम् । 

प्रायणौयेष्टिः तत्र देवतादि ४,२,१खबादौ । आतिष्येरिः 

तत्र देवतादि ४,५.१खबादौ । छदयनोयेदटिः तदवतादि 
३,१४.१, सादौ उदवसनौयेदिः तह वतादि ६,१७.१, 

२९, स.लादौ । अन्याः पुनराधेयेषिप्रश्टतयेऽपि इष्टयः 

विस्तरभयान्नोक्ताः आकरेष दृश्याः । 

शतण०्बा० १,६१२.१९, इदिकरणग्रकारविगेषो 

दशितःयया । ^ यदोष्िकृव्बींतसप्रदथ सामिधेनोरह- 

ज.यादुपांशु टेवतावजति तद्गोषिरूपं, मूडन्यतौ याज्यातु- 

वाक्ये खातां वार्तघुवाज्यभागौ, विराजौ संयाज्ये"?..अग्ने - 

रिषटिमभिधाय अघ एक् प्रयोक्तव्याया आग्नेये बैशे- 

पिकमङ्गजातमाह । यदो दशे पूषमासाभ्यां घुथगेव 

कुर्व्वीत प्रधानदेवता उपांशु यजेत तदुपांशुत्व' काम्येष्टि 

पं खलु । मूद्ं चत्यौ ““अग्निम खा" “मुवो यन्तख "देते । 
(यज् ०२२,१४.१५.,) मूड न् चब्द्वत्यौ प्रधानख याज्य खि्- 
लयाज्च पुरोऽचुवाकये, विराजौ विराट न्द्स्कं ““पर द्धो अग्ने ” 

“दमो अग्न दूयेत (यज ° १७,७६.७७, ) भवतः" भा 

देषौमाखयागं लत्वा प्रायचित्तेडिः काव्या तत्प्रकारः 
शत ०ब्रा ११,१,३,१,दधितो यथा । “पौ्पसासेनेषा इन्द्राय 

विद्धधेऽलनिर्षपति तैन यथेच्ौवः यजतञामावःदेनेदः- 

अदित्यः चरुमलनिर्गपति तेन ययेश्ौव' यजते १। स 

यत्पोमासेनेष्टा इन्द्राय विष्टपेऽलनिव पतीन्द्रो वै यन्नख 

देवताधैतदन्नोषोभोयं पौसोमासं हिमवति तत्र नेन्द्राय 

त्वेति किं चनं क्रियते तेन ाख्येतत् सेन्द्र ' हविभवत्े - 

लेन चेन्द्रो यन्नोऽथ यदिद्धषेत्वेति शवां उदह्ि श्छघो 
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नाषट्राः पौषमासेन इन्तिरे ) अथ यदटामावास्योनेष्ा 

अदिव्य चरुमलनिर्वप्र्यष वै सोमो राजा देवानामन्न' 
यजन्द्रमाः स यल्ेष रतां रात्रिः न परस्तान्न पञ्चाद्डश 
तेनेतदनद्धेव हबिभैवति तेनाप्रतिडितमियं वै यव्य 
दितिः सेयमङ्खा सेयं प्रतिितेतेन हाखतदङ्धेव ह वि्््येतेन 

नाप्रतिडितमेवनचू | 

पेत् ४। ख यत्मौमासेनेद्ा इन्द्राय विष्टधेऽतुनिर्धैपति 

शैन्द्रो मे यज्नोऽसदिति सर्य व यन्न इन्द्रखंव स यत्स्वे 

यन्न इन्दरखयवैतेनो इाखयैतत् सेन्द्र॑ इविभेवरटेतेन मेन्द्रो 

यत्नः ४। अथ यदामावाखेनेष्ा अदित चरुमलनिर्दप- 

त्वासावाख' वा आअलुनिर्वा्य' पौयेभासेन वा इन्द्रो ठन्न 

महस्त एतदुल ̀  जज्नुषे देवा रतद्धविरतलुनिरवपन् यद्7- 

भावाख कििमदुनिर्वायिःदनिवपेदिति तद्मान्नाचुनि. 

पेत् ५। स यत् पौशेभासेनेदा अथान्यइविरलुनिषपत्या- 

सावास्येनेष्टायान्यद्धविरलुनिर्वपति हिषन्त' हस भ्ाटव्य 

प्र्ुच्छयतेऽय यः पौणमासेनेव पौणमा यजतच्ामा- 
वाख्यनामावाखामसपला खेवाखालुप्रवाधा चखीभवति € ¦ 

पौखमासेन वौ देवाः पौशीमासों यजमाना आमावा- 

खनामावाखां लिप्रण पाभ्नानमपाधुत चिप्र प्रायाजन्तं ` 

स यो हेष विदान् पौशेमासेनेव पौरूुमा्ीं यजतच्रा- 
सावाख्य नामावाखां कतिप्रएब प्राभानमपहते कतिप्र प्रज- 

यते स यद्यनिषेपेदव्याहक्िणां नादक्िख' हविः खादति 
द्याङरथ्णमासयोद्यश्ैषा दक्तिणा यदन्वाहा्यं दत 
न्वलुनि्ां्यखाचाभ्युदितख७” कण्डिका ।“अद्यामावास्ये्ति 

अथैष यद्चाहृद्े स रष 

तद्यखमादठुनिर्पव्यथ तस्माददुनर्य 

मन्यमान उपवसति | 

दिव्यः श्रा, स यजमानदख्य पूनभ्यवेक्षते तद्पशव्य 

श्यादप्रायवित्तित एतख्ादु हेतद्धीषावचन्द्रमसादिति'? । 

दायाश्पसरपन्ति । रएतेनो हेतइुपतपदाचच्चते उलचित- 

मित्येतख ह ‡तद।चक्लते २ । शशचान्द्रमस इति | चन्द्रमः 

वै सोभो देगानामनच्न तं पौणेमाख्ामभिषुरखन्ति सोऽपर- 

पलेऽप ओषधीः प्रविशति पशषो बरा थप अौपधौरदन्ति 

तदेनमेतां राति" पशुभ्यः संनयति ३ । सोऽद्याभावासेति 
मन्यमान उपवसति । अधेष ए हू तद्यजमानो यद्ध- 

पथादेति तदाह्ः कथं $्ौदित्वा यन्ञपथाद्यजेतार 

न यजञेता३ दति यज्ञेत हैव न ्ान्यद्पक्रमणं भवति चः- शरः 

एरैष ज्याया देति स आमागाखत्िधेनेगेद्ठायेरिमचु निऽ पति 

तद्ध रोवा 8। तम्य लोशि इ्ोंभि भवन्ति | अग्नये 

पथिद्धतेऽ्टाकपारं पुरोडाशम्, इन्द्राय दत्रधुएकाद् शकपा- 
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जभ्, अग्नये वैश्वानराय दाद्श्कप्रानल एरोडाशम् ५ । स वद्- 

स्नये पथिङ्ञेते निर्॑परति। अग्नि पथः कर्ता स यश्ादेवादो 

यजमानो यज्नपथादेति तमेनमग्निः पन्धानमापादयति ई । 

अथ यदिन्द्राय इत्रषु । पाञ्मावंद्रत्ो यो भूतेवारयित्वा 

तिति कल्या णकर्मणः साधोस्तमेतदिन्द्र रेव दत्रघुा पा- 

प्मानं ठत" इन्ति तस्मादिन्द्राय टलषो ७ । अथ यदग्नये 

कैखानराय हाद्शकपालं पुरोडाशं न्विपति यत्र वा 

इन्द्रो इत्रभह््तमग्निना वैश्वानरेण समटहत्तदख से 

मा्मानं समदहत्तथोरपैष णतदिन्द्रेरैव ठन्न पामानं 
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ढल" इत्वा तमग्न्निः व॑श्चानरेण संदहति तदस्य सवे 

पाञ्नानं संदहति स यो इषवः विदहवानेतयेच्छा यजते न 

इाखाल्यच्चन पामा परिशिष्यते ८ । तसं सप्रदश साभिधे- 
न्यो भवन्ति | उपांशु टेवता यजति याः कामयते ता या- 

ज्छ लुवाक्याः करोग्यवमाज्छभागा तेव ̀ सं याञ्छे €. । तिद्ध- 

धन्व दक्षिणां ददाति । धन्वना वं ज्जाम बाधन्ते तदेव- 

भेव तद्वाधते यसिधन् दक्िणां ददाति १, } दख्ड" द्- 
ल्विष्णां ददाति । दण्डन व चानं बाधन्ते तदेतमेव तद्धाधते 
यदृण्ड' दच्िणां ददाव्येषा ऽन्वादिद्ा दच्िणा दद्याच वा- 
स्यामथ्यन्यद्यादतरा दक्ति्थास्तासां यत् सम्यद्योत सघा 
खा इषा पशव्येरिसलयःप्यनभ्यहृरो यजेतेव'” 8 कण | 

दश्यागे पुरस्ताञ्न्द्रद्शनप्रायचित्तेदिरुक्ता अथ पचा 

्तट्शेने नमिलतिकोमिटि' विधिवृद्धराह । अथानन्तर 
खायंकाले एष चन्द्रमाः पञ्चात् प्रतोच्यां दिशि द॒ञ्ओे | 

टश्छते । आखभ्यवेक्तते अभ्यवहृ" पष्यति यथा शालाहको 

वने चरतो मेषाटौन् प्ूनभ्यवज्जि्धोषैति। रएतखारेव 

खल चन्द्र म्बन्धिसलरपेण पूरवक्तवत् कारः समा- 

शान्तः तस्माङ्न्द्रादिति भोषा उक्ग््पया भोल्या, ऋछाया- 

सपगच्छन्ति गवाद्याः पशवः तिरोहिता यजमानस्य भव- 

न्तोक्छथः पञ्यूनारुपतायक्ञारि यदेतञ्चन्द्रदशन" तत् खल - 

चिनं शुना रिक्रोठ्लमित्याचन्नते २} एतेष चन्द्रगतं दोष- 

मेवभाचनने, चन्द्रमशः सम्बन्धो तन््ख्ूनमध्यवर्तौ थ | 

दूति आत टव तम्य श्चाङ्क दूति प्रसिडिः। उपवसयका्ां 

गतं देवाच्रङ्पं चन्द्रमसं पौमास्ाने प्रवोकुरन्ति। प्यव 

चओषधीजग्ध चप पोत्यात्मनि तं चान्द्रमसं तृं रस- 
ममादाद्छायां धःरयन्ति तत एनं रसभरावास्छासम्बन्धिन्यां 

रातौ पणुभ्यः सकाथात् संनयति सम्यक्पापयति। तत्- 
खनयन' प्रतिपडन्द्रदर्भने सति नोपपद्यते | शद्ंवाग- 

खछातिक्रान्तछालत्व दोषड्पन्यख वन्त्राचुढान प्रकारमाह । 

इष्टि 

प्रशतो द्र्थयागः शीघ्र समापनोयः अनन्दरमेवेगेतदोषप 

रिद्धाराव प्रायञ्चित्तेदिः कर्तव्या । स आमावाद्यविधेनै- 

वेति यञ्लोदितकालेऽनुशितोऽमावासखायागस्तत्प्रका रोव 

एतिपदि प्रक्रान्तं दर्गिः समाष्य। अयाखामिष्टौ प्रक 

तिवदिलतिः कत्तव्य ति नोदकप्रपेषुङ्ेष विशेषं विधत्त । 

प्रकतौ पञ्चदश अव नोदकप्राप्नासलताः एथुवाजवन्यौ 

धाय्ये देदति सप्रदश (खाभिधान्यः) भवन्ति| प्रहतौ प्र- 

धानयाने उद्धौदघमेः । प्रकतदेवताचिङ्गयक्ताबतःषच्छां 

दाथतय्यां समाम्नाता या कचताः कामयते। खाज्छभागयोः 

खि्टजद्यागे च याथाकाग्यस् € । विष्भिरिष्भियेक्त" धलः 

तिद्धन्वम् पुवेवद्कारः समासान्तः । एतं चन्द्रात्मकं 
दिव्यः ज्रानम् १०। अटग्यमानचन्द्रो,ऽपि'' ११ भा 

“दोः पार्वायणान्नोयाः केवला निर्वपेत् सदा'” मदः “प्राजा- 

पल्यां निद्ष्ये हिम्" । “हेमन्ते नवशखेश्ा'” मचः “चआ- 

रेभिरे जितात्मानः पुलौयाभिदिद्टत्रिजः*रषुः । र““याग- 

माले च “कुमिदटिमभिवाज्ता मया'"माषः राज््धयया- 

गाभिप्रायभिदम् | इष -क्तिन् | रेद्च्छायाम् । इदप्रयोग- 

निर्बाह्ाय पातञ्जलमाष्वकतः इनच्छागोधके ४सोकादयातमक 

वाक्यभेदे च । यवा । ““दिपय्यं न्तानामेवेटिः” स्वं नाम्नो 

तिमत घ॒ वद्धाव" इत्यादि । एतयेच्छा “उक्थो ̀  वास्ति 

“एकतद्धिते चेति" खनञ्च गताधैम्' सि °कौ ° । “अदत्- 

खतनपदन्यासेतिः' माचव्याख्यायाम् अरतृष्टश्खलत्राचरा 

द्य पसंख्याननैरपेच्छे ख नाच्तररेव'' इति मक्ञि° । 

इष्टिका स्त्री इष-निकन् । द्टकान्द्ाये “उद षे विदि- 

कया कर्छ कोटपिनाथनस् ` छ ° । “ इष्टिका काद्चनो- 

चान चयनाय कता.भवत्' भा० आञ्जन च्टचर | 

इटिकापयिक न° इषटिकायाः पथिकं तडद्गेदेनापि प्रभव 

त्वात् । नाभचव्जकठटखे राजनि०। [ छतयागे । 

इष्टिक्षत् लि इष्टिं यागं कतशन् क-ूते क्विप् दंन* । 

दृष्टिन् लि“ इष्टमनेन दृष्टा० इनि । कतयागे ““चखध्वरोषि- 

हिनां पाता” भट्टिः। 

दइषिपच ० द्रष्ये इन्छरायै अमिाषाध पचति न यन्रायो 

पच-अच्- ४त०। १ छपे २ देग्येच शन्द्रण। सड 
ख चछःमूरस्ाधैमेव पचति न यज्नायेभिति तख तथात्वम् । 

इरिपश्ु इ° ६त० । यज्िवे पथौ | विद्ा° । 

इटिसुष् वि" इटिः यानं इष्णाति लष-किष् दैत । दत्य 
दइषिधःयजक ए° इच्छा वायज॒कः । काम्य दिवजनथोके । 

"तद्धा दियाजकः खात् पशुभ्यः एकं प्रायच्छत् ८००) 
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इस्थावजुकः इदियजनशौलः इष्टिशब्देन काम्या इवय; 

शातपधप्रधिद्धा; ताच्छोल्ययोगात्काम्य दि यजनप्रधानो- 

न खात्” भा०। 

दष्टोक्तत लि° अनिदटमि्ट कतम् इषट+चि-ल-कमेणि क्त । 

अनिष्ट इष्टे ठते! अनिष्टिरिषिः कता | इरिभेदे सत्रे न °। 

“इत्रमि्टोलतं नाम समपास्त महातपाः'"भा०व०२५९अ० 

इष्ट स्तो दष-भावे ठन् । इच्छायाम् उणादिकोषः । 

श्च्यन न° इच्छायनं गमनं यत्र । “वागरिगेषाचरणभेदे' 

दच्यनन्च खञ्च चो०२,१४, खतरादौ दर्जितं यथा 

“अत ऊद्धमिच्छयनानि"१।५अत ऊनं ' यानि वच्यन्तेऽस्िन् 

ऋध्याये तानि इश्छयनसन्ञानोति विद्यात् । इषटिभिरयनं 

गमनं येषु कमेचच तानीश्छयनानि"" नारा०दट० | “सावत्सरि- 

काणि २० | ““संवत्यरे क्रियन्ते स वत्स रइ क्रियन्त इत्युभ - 

यथा विह; कतव्य: द्ालायण्यन्नचातु्मास्या नामनेकसां- 

बद्धरिकल्वसिद्ययैम् ट०।“ तेषां फालान्यां पो थेमास्ं चेतर 

वा प्रयोगः" रेष ।“फललुनौभि युक्ता पौखमासो फाल्गुनी, 

चिनया युक्ना चली] तेषां खवद्यरिकाण्णां अगन्का- 

नामिन् काले प्रारम्भः कार्य; । दशपूरंमासयुखविकार- 

खपाखां दाच्षायणयन्नादौनामारम्भे कालनियमो नास्तीति 

तेषाभिन्यु च्यते ' नारा०८ ०) “तुराय खम् ” ४ °] “तरा यखं 

नाभेच्छययनखच्यते'"ढ ° । “अग्निरिन्द्रो विच्वटेवा दति एथ- 

जिदटयोऽदसवनमडर इ ः”५ सध ° ।“'अ ग्निटेवत्या इन्द्रदेबत्या 

विश्वदेवदेवत्या चेताचित्त टयः लि् सवनेषु यथासद्ध्न 

णकैकेटिः कार्वाऽदन्यहनि । अहरहरिति वचनं पौर- 
सास्यमावादखधयोर्ा धनाम्" ढ०। “एका वा लिहविः” 

श्छ ० “एताभिरेव देवतामिये क्ञा एकेञेरिस्तिष्टविष्काऽह- 

ग्यनि प्रातः सुवन एव कत्त व्या गत्यथेः'" ब ०} “"इडाद्- 

भोनाभेच्छयनं तत्न देवतादि २ १४ १-१०'' द्यावाषटयि- 

व्योरयनं नानेष्छयनं तत्र॒ देवतादि २,१४,१२,१५ 

“वातर्मद्धानि दचछायनानि तटवतादि २,१५.१ सत्रादौ | 

रवमन्याज्यपि दषयन कर्णि करे टश्यानि 

दृष्टा अव्य° यज्वा । यागं कल्ये । “अशवभेषेन चेदा ̀  

खच्छकटिकम् | ष्य-क्ला | २फमिलष्येते' च । 

ङ्ष् षु दूष्यति इच्छा्यनेन वा दष-गतौ इष-इच्छायां 

मक् वा। वसन्तकाले रकामे च भावेमक ।रेगतौ | तवः 
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५५ ~~ ` `अस्य्ये दनि} इश्जिन् गतियुक्तो लि°स्तियां खोप \*^ते 

बाणोमन्त दद्चिष्यो अभीरवः? ० १,२७.६। "द्यः 

गतिमन्तः” भा०। दूष-दूष्टावां क्बरण्ि मक् !8दव्यमाणे 

अच्नादौ असूय इनि अन्नादिमति “द्िरण्ययाः सख्वायु- 
घास इश्जिणः"' च ०५,८, ७५। दृग्रिणोऽन्नवन्तः'"भा० । 

दूष्य ए दष्यते इष-क्यप् । वसन्ते ऋतौ हेम | तद्य क- 

दनां सध्ये इष्टतमत्वात्तथात्वम्""टूनां कुञ्च माकरः”' गो - 

तावां तख ॒भगवद्र.पत्वोक्तो: दद्त्वम् । ` 

दूष्व ए° इष-सर्पणे वत् -युखाभावः | खाचाययेः उदेथाथेम्- 

पषटयमाणत्वात्तयातवम् । उच्ज्वलट्च्स्तु ष दाने इत्ये - 

व द्धपं दौषादि इत्याह | उपरेणद्ानाङ्घतख तथात्वम् । . 

दूष्वग्र न° दैत °| बाणास । गहादिषाढात् भवादौ ङ| दषु 

सीय तङ्भवादौ लि°।: [इषुनोकोय त्द्रवादौ लि०। 

दूष्वनोक न° ६त० | वाणावव्रयते | गहा० भवादौ ङ । 

इष्वसन इ ° दूषवोऽखन्ते चिष्यनतेऽनेन अस्मे करे च द् 
६त०। धल्ुभि 1 “रामभिषुसनद शं नोत् कम्" रघुः । 

इष्वास एु० इषवोऽखन्तेऽनेन असकष करणे घञ् ईत” । 
१घनुभि “अत्र खरा मदेषु साभोमाच्ल नसमा युधि” 

““काश्यञ्च परभेषास; शिखर्डी च महारथः" गोता । अ - 

ववादिपाढात् क्तीवत्वभपि | इषून् अद्यति अस-अण् 

`उपभ्स° । २शरच्तेपके त्रि *(तोरन्दाज) मेदि ०। 

दस् अव्य इ'कामम् खति सो-क्िम् नि आलोपः । 

श्सन्तापे २कोपे दुःखालभवे च॒ शब्द्र ०। 

दूह अव्य” इदम्+ इशादेशः । अन् काले देशे दिशि 

बा १ दत्य ““रकञेवाहितोयः जह्य ने नानाख्ि 

किञ्चन?" खुतिः “द जन्नि जन्मान्तरे वा” वेऽसा०। 

५नेह नाखुत्र किदन” “नेदहाभिक्रमनाशोऽस्ति" गोता । 

“तदखिलमिह भूतं भूतगन्या जगन्याः'' >ष °| प्रथमा ङ् । 

२अतुभूयमाने लोके द्हासुत्रायफलभोग विरागः गेदा° 

सा० च इहकालः | इह भवः विदितोवा कषां° ठञ्} 

रेक इभये इहविदिते च लि° । “रेडिकव्रह्मषपते- 

दहहादिनिषेषात्'' श्ुर्तण्रषु°। { मानकाले । 

इहकाल इ णददम्+प्रथमार्ये ह इह क्०। एतत्काले वन्ते- 

इदहतन लि° स्डभव्ख्यल् ठट. च । इहमवे स्तिया खोप । 

दूत्य नि रुह भवः दइ+त्यप् । इहकालादिजाते । सर्य 

कान् \ इत्यक तलने स्तयां नित्वमित्वम् । इहत्यिका 

इदृद्ितीया सती मय०स° |, अत्रय दिरीयायाम् । 
इहपद्मो सूरी । मय् °स ° । खन्रत् पञ्चम्याम् । 
दहल ए” इद भवं लाति ला-क । चेदिदेशे निका तहा 

सिनिबन्व° । 

ददहलोक एण सूदम्- प्रथमार्थे ह कम्मं = । रतब्नोके यत्- 
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भूयमाने लोके इहलोके भवः ठक् अतुशण० दिपद्षञ्िः 

रेहलौकिक तद्भवे लि ° । 

दहासु्र अव्य इह च अठ च इ०। एतज्ञोके परलोके च 

“दहाख्नाधैफलभोगविरागः'' वेदा ऽसा० | 

५, 

दति वाचस्सन्ये इकारादिविरशब्द्ाघनिरूपणम् । 

द 
2. 

ड अव्य° ई किप् । १ विषादे २ इःखभावनायाम् ३ क्रोधे 

४अहकम्मायाम् १ प्रतते ६ैसन्निधौ ऽसंबोधने च । मेदि 

न्यामयं सान्तया पठितः । एषो °साधुः । 

ड स्ही अख विष्णो; पल्लो डष । लच्छयराम् | 

ई कान्तौ (इच्छायाम्) गतौ व्याप्रौ चेपे भोजने सक० ग्भ- 

सहे क ° दादि अनिट पर० | रति ईतः 

इयन्ति | रेत् । शेषौत् । इयाय ` द्यतः । रता रष्यति 

रेष्यत् । “ईतः | खखात्नेपदित्वमपि “न डि तरखि- 

रदोते'" दिङ्पराधौनडत्तिः'" कविक० टी ° दुर्गां ° | 

ई याचने दिकण आकत्ने० अदादि अनिट् निरु । 

ईने इयोत ईताम् । रेत | रेट । इये । “खा बोदेवास 
हेमे वामं प्र्ध्वरेः' यज ° ४,५ । “जख व्मेमो- 

मड” यजु ° २६,६ । + 

दै गतौ दिवा०सक°`च्निट् शछात्म० | ईयते रे । ईतः 

“पदो रन्बौतवधूखखद्य् त :” भाषः .| ईङः्-गतौ मह्ञि° । 

दत्त दथेने पर्यालोचने च भ्वा० अत्र सकर सेट् । 

दच्वते शचचोत रै्षताम् रेत रेकिट दैक्षाम्-बभूव अआ- 
स-चक्रो-द्त्तिता ईकिषोषट दैतिष्यते रेक्तिष्यत । शैक्ितव्यः 

दक्षणोयः ईच्यः ईक्षिता ईैक्ितः ईकित्वा वीच्य । रैत- 

खम् ई्ता | रै्षमाणः | कममेखि रच्यते रतयमा: । 

धाठनिदेशे इकति: ई्षिः। “न धमदेष वयः समो- 

च्यते" न कामटत्तिवचनोयमोकते” कुमा ० । “तरेच्षत 

ब्ध खां प्रजायेय शतिः ] “ज प्रजापरतिरौच्चां चक्रो” 

छतिः. “शवमूतस्यनातमानं सव्वेमूतानि चात्मनि ! देत्नते 

यो गयुक्गात्ा” गोता । ““कथमौच्तामद्धे सवे, इव्यौधन ¦ 

तेश्ितस्” ना ०३०२९. य८ज्ञो ° । ““रेचिष्ट घु'भिः त्रचि- 
तान स गोहन” भट्टिः वेदे पदव्यालासोऽपि “कबिद्धीरः 
प्र्गालानसेचद्ाडत्त चक्र त्वभिचरन्”? कटो०.। ए- 

ईत्त 

टन शुफाशभालोचने च तद्योगे शुभा शुभखं बन्विनि चती | 
“साधीच्योयेख विप्रश्नः” पा०| "यदीयः विविधे; प्रञ्ः 
क्रियते तख्िन् चतर्ो्यधे । हष्णाय सकते गग; णो 
गगेः शुभाशुभं पर््यालोचयतीत्यथेः""सि ° कौ ०।८६तेन†- 
शब्दम्" शा०्छ० । “कारये दईैकिटत्वचवणात्” भा० | 

अधि+-विवेचने अधौत्तते “कुडकचकितोलोकः सेऽप्यपाय 
मधोक्तते" हितो० । 

अल+-कलुविन्तने । “तामन्वौ्तत दयं वै वलमोकवपेयम्“ 
शत०्ना० ६,२,३,५ । “अन्वीच्भाथोरामस्तु विष" 
भ्वान्तचेतनम्” रामा” | 

अप-आकाङ्कायामलुरोधे अवधिनियमे च । “अप्त 
परल्ययत्तम' त्वाम्” कुमा ° “चपेच्न्ते न च सेहं न पातर 
न दशान्तरम् | परोपकारनिरतामख्दीपा इवोत्तमाः"? 
उद्भटः । “किभपेत्य फलम् पयोधरान् ध्वनतः प्रा्यते 
ब्टगाधिपः'` किरा ० । “द्वित्वादयः परा्ान्ता अपे्ा- 
ब्विजामताः''''अपेचाव नाथा तेषां नाथः प्रकीर्तितः" 
भाषा० "शब्दोव्यङ्कत्वेऽधान्तरमपेच्ते” सा०्द° । 
““शापेक्चत्व ऽप्रि गमकत्वात् समासः” पा०भा०“सा प्रक्रिया 
या कथमिन्यपे्ला" भौमा | “नदीशः परिपूर्योऽपि 
भिब्ोदयमपेत्ततेः चन्द्रा ° । 

वि+अप+विशेषेणापेच्यामु ।“न व्यपैत सरनुद्काः प्रजाः" 

रघ ° 1 “4व्यपर्चमाणौ सहरोतयागतौ"" रामा० “समैः. 

पद्षिधिः पाण्भा० व्यपे्ताऽव्यपेचापक्चदयशपन्य- 
स्तम् । तत्र॒ व्यपे्तापक्लोभतान्तरेण उपन्यस्तः स च 

युक्किविरुदगत्वात् कंयटविररणादौ दूषित; “वाक्यवत् 

सः व्यमेक्ताऽपि न्नावपि न इोयते"भतं० । साच शब्द् 
बोधिपयोगिन्याकाङ्खाूपा चआकाङ्गाशब्द विदतिः। 

अव+ चाक्तुषदथने । “योत्खखभानानवेकेऽहं य एतेऽत्र समा- 

गताः" गोता । “अवे्तमायोमहतीं खर्म" माघ; 

सम्यकप्रययालोचने च । ““यदवो चद्वेच्छ चन्द्रौ" किरा०। . 

असु+ अथ+पर्थ्या लोचने अलसन्धाने च ““खच्छतां चान्ववे्ेत " 
योगेन परमात्मनः" मनुः | 

अभि+अव+-भो जना येत्तपे ।“यजमानख् प्छूनभ्य वेत्तते'"शत ° 

जा ° १२१,५,११.,०अब्यगेत्तते अभ्यवहते' पश्यति"'भा ० । 

परि+अव+-ससन्तादूर्शने ! “ततो बाचस्छतिजेन्ने तं मनः 

पय्यवे्चते भा० अःच्च०२१अ०। 

प्रति+खव+ प्रतीत्य पर्यालोचनया दभने। “अयेमां प्रत्ने 

भाणो जपति" तश्रा ५,२,४,६० | 
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खम्+अथ+सम्यगदर्थेने । “्टपोपभमोऽयं समवेक्तते सभाम्" 

भाग्वि.े प्सो "अदि दष्टः बलं सथं वयन्च समवे- 

कितः" भाग्खा०२१अ० | सम्यकपर्यालोचने च “सं 

त शुमवेच्छे द् निखिलं ज्ञानचलुषा"” सलः । 

च्या+सम्यग्द चैने । “कय च्विञच्छ पाञ्चालोम्''भा०स०९२८०१ 

उद्+ऊद्खदर्धने | “सचख्रश्रसिना सात्तात् सप्रणामसदी- 

चिताः कृमा० । अपरनाबाच्च “लोख वर्षाण्यदौच्तेत 

 कुमाय्यं मतौ सतौ” सलु; । 

छप+खेय त्रन्नानेन परित्यागे ““उपरे्तया खत्वहानिः'' ट्ाय- 

भाष्टीण “येमां विप्रक्षतां लुदरेरपेचध्व' विशोकवत् 'भा० 

ब०११अ० प्रतिचिकोर्भाभावे"उपेक्ते य; सष यवन्विनौ- 

जटाः"? कुमा ° “नो पपेक्तेत त्षणमपि राजा सासिकं 

नरम्" मलः अपर््यालोचने अदसन्धानाभाषे चगृदेन 

चरता तन््ष्ठपेक्चितमिदं भया*+रासा० । 

खम+-उप+सम्यगुमेल्ायाम् । “यन् पच्चं॑रंमाधाठ बोमो- 

दात् सरपे्ते” भा०श ०१०६० सो °। 

निष्+निर्+निःचेभेण देने निचयं देने च ।“यावदेता- 

च्िरीकेऽहं योडंकामानवस्थितान् गोता । 

्ररि+वच्वालसन्धाने प्रमाणाद्युषन्यासेम भस्तुतत्वावधारणं च 

“परीत्य लोकान् कम्ब चितान्”'खतिः। न्यायूत्रहन््यादौ 

प्रभाखपरे मेयादि परौच्ता बद्धशो दिता । सम्यकविवेचने 

च । “नैता ख्पपं री्न्ते नासं बयसि संस्थितिः। दपं 
बा विदं वा एमानिल्ये व भञ्जते? दुः । लच्षणादिम- 

च्वेन स्नाने च अश्चविद्याविदञ्खब षता विप्राश्च तदिदः। 

जेध्यमश्च' परोच्न्तां तव यन्नाथेसिद्धये'? भाण्चाञ्च ०३० 

९७ सो ° । “यज्ञात् परीक्छितः यु स्ले' "या ° ख ०। “सव्वं ख 

हि परीक्षन्ते खभावा नेतरे युः” हितो ° भक्तिमन्छा- 

दिना न्नाने च ।“मायां मयोद्भाव्य परोक्तितोऽसि"'रषुः। 

विवादे सत्यत्वासत्यस्वादिसंशयनिरासाय खपत्तप्रामारय- 

व्यवस्यापनाय शपरयकरये तखापरोच्तादि । परीता 

शब्द् विटितिः। 

द्य+-प्रकर्भेण द्यते “प्रचन्ते सव्वंभूतानि वशः पच्च सज्विषुः 

भाग०्व० ११६५७ । “यत् किच्चिदर्भैदर्षाखि सच्रिधौ प्रचते 

धनी''शा०व०सतुः। “उदायुधानापततच्तान् ठप्रान् प्रच्य 

राचवः"रघुः | “पुनः परेच्छ च सदलिनस्"' कुसा ०। 
अभि-+प्र+खाभिमु्य न देने ।““प्राचो' दियमभिपरे त मषिं 

रिदिमतरवीत्"” भा० व०श६श्य० | “दद्ममानमभिप्र्तय् 

स्लियस्ताः संग्रदर्बुः' भाग्वन्ट्ट्० | 
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उत्+प्र+-उतुप्रे लायां ;कशचिङन्प सा धरये णान्यखान्यद््यत 

कल्यने उद्भावन च | “'उत्पेन्तामोषयं तावन्मतिमन्त' 

विभौषम् "रामा ०।५“तदुत्प्र च्लोवरत्प्र य प्रियसखि गता 

स्तां श्च दिन सान"अमरूश ० “भजेत् सम्भावनोतृप्र ता प्रल- 

तख परात्मना""सा० द् ° | “अलङ्कार शब्दे २६५ एषे वतिः, 

सस्+-प्+-सम्यग्देने । “संप्रच्य नाल्किय' सख्त)" गीता 
“बोगक्तेमं च संप्रेच्छ बखिजोदापयेत् करम्” भेलः । 

अभि+सम्+-प्रखाभिखख्ये न सम्यग्द येने ।“खभिसंप्र चय भ- 

ततार" करडा वचनस्रवौत्?' भा० आदि० प०२०११। 

प्रति+खलुरोधे अपरायां पूजने च । “प्रतीच्छ तत् प्रतौच्छाय 
पपच प्रति्तस्” भाषः “प्रथमं संस्थिता भारा 

षति प्रेत्य प्रतीते" भाण्चया० ३०२३ । नाभिनन्देत 
सरणं नाभिनन्देत जोषितम् | कालमेव प्रतौच्तेत' 

भतः । “वत्सरं प्रतीच्चेत दिषन्तं योषितं पतिः” सलः ॥ 

खम्+-प्रति+सम्यकप्रतोत्तायाम् “छदहृत्ते रुं प्रतोत्तस्व" भा० 

च्छा० २२.०२] “एकतेणोधरा ह्हि त्वां नगर सप्रती- 
चते" रामा० | 

वि+विशेमेषय दर्भं ने ।“वीचन्ते त्वां विखिताशतौव शवे""गोता । 

“सौोमान्नाने न्णां वच्छ नित्य सोके विपय्येयम्" सलु: । 
“जडो रतस्तम्बकवशच्चणेन?' रघुः 1 । 

कतु+-वि+सन्ततवोत्षणे पश्चाहीक्षणे च । “तस्माट्दिथोऽल- 

वी्माथेाजपति'' शत्रा ५.२,१,२५ । 

अभि+वि+खाजिरुख्ये न वोचे “नचेनं भूवि शक्गोति कचिद- 
प्यभिवोक्तिठम्'' मनः । 

ऊद्+वि+र्बवौे । “उदो लमा खा भत्तारं चेन परिशुष्यता? 
रामा० “पतिव्रतामिमां शाध्वौं तवोदोक्तिढमग्युत ' भा 

च्य ° २अ० ““उद्वोचचितं फलद्किभिभेरतादगाभिः" रघुः । 

सम्+ द+{व+खमन्ताइदरीचतये “निवेद मिपाः शवँ सचट्- 
दौच्य परच्छरम् ` रामा०। 

प्रति+-वि+प्रतिद्श्ने अत्कटकं दशनं तख स्वेन दशने! 

-ध्ततः शराजा प्रतिवोक्चयं ताः च्तियः ' रामा० | 

सम् +-वि+-सम्यग्वो क्ते । 

सम्+सम्यग्दयंने प्यान्डोच्य दशने । “पुरस्तादेव प्रतीचे ख - 

सीच्तमाश्णायाहन्. यात् शत०्ना० ११,५,४,१४ । 

“समक्षम् वद्वधां चरेत्” भदः । “खयहस्तचह्ठक्रोन 

करे स नागराट् । समेत्तत गडाकेथस्'”भा० 

चअच्च०२२द१दछो०)“तान् सभोक्तयस कौन्तेसः सव्यान् 

बन्र.नवस्वितान्'? गोता “=चितसेवेसमोच्यरलमतान््रा- 

२५ 
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सिः" हितो “समीच्चा कुलधन्भां शच खधन्ले' प्रति- 

पादयेत्" मदः | । 

प्+-सम्+परकपेण सस्यगोच्तये ! “सुह सव्यः सखत्पच्राः 

प्रसभीचचप्रापदोभ्य्शम्› भुः "कुलं ख्यातिच्च टस" च 

बुह्यात प्रसमोत्तय च” भा मि ° ४३७४ शसो ९। 

ईत्तन० ई -भावे ल्युट् । १ दशने। करणेल्य.ट् | २ नेत्रे । 

तत्र दशेने “खिन्नः कायते नृणाम्” भनुः नेव । 

“आअगिरुखे मयि संडतमोच्चणम्'' शङ् ०““सद्ा खं र्नयनौ 

सदा चानिभेक्षणो" भा० अ०३२ अण । “इव्यद्विथोभा 

प्रह्हितेच्चणेन? रघुः । 4 

ईत्षशिक लि० र्षणं हस्तरेखादीचणेन श्रभाशुभदशनं शिल्प- 

मस्य ठन् | शुभाश्युभफलकथनेापजोषिनि साशुद्रिके | स्यां 

राप् | “मङ्गलादेटत्ताय भटराञ्धेत्तयिक्ः सह” मनुः? 

ई क्षति इ°ल-धात्थनिर्देये शूतिप् । ईषे । “दैक्तेनाच- 

ब्धम्" शाण । 

ई्तास्तरो शतभागे टाप् । र्ये देने रपर्यालोचने 

च “स देतां चक्र'' तिः “श्रवणादनु ईत्वा अन्वोच्ता” । 

न्याय्छ° त्तिः । आन्वोच्धिको शब्द् विदटतिः। 

ईततेण्य लि ° ई-बा ° एन्य । ईन णोये श्ये “दनेर्यासोऽ- 

द्ोऽनः"” ऋ ०६.७७.१२ ““ईैच्तेण्टासः दै त्तणोयाः"' भा ० | 

देस गतौ इदित् भ्वा०पररसक°सेट्। ईति रेङ्खोत् । ईङ्खम् 
बभूव खास चकार । रै्जिता रङ्गिष्यति रेङ्कष्यत् | ई ङ्खितः 

““वन्ताक्मवितः चक्रः प्र क्घञ्च सुमिता चितिः''भट्टिः “च्यु 

खसद्र ऋ रजसः पार रैद्खितम्'” १०,१४३,५। 

किचि ैङ्खयति। ““वरङ्खयन्ति पथैतासिरः सखद्रम्वम्'" 

ऋ ० १,१९.७ ।“ङ्खयन्तोरपद्ट् व इन्द्रः जातहपासते'" ऋ ९ 

१०,१५३,१ “इयन् परिजना पविद्धया रुः । 

ग गतौ इदित् इूगिवत् । दैङ्गति रेङ्गोत् ईैङ्गते इयेके । 
ईज गतौ निन्दायाञ्चम्धारयात०सकण्लेट् ) ईजते रेजत 

रेजिष्ट दैजाम्-बभूव खास चक्रो | जिता ईजिष्यते 

रेजिष्यत | 

ईज गतौ निन्दने च स्दित् श्वाण्चाक°सकन्सेट् | शञ्जते 

रेदि । ई द्धाम्-बमूद आस चक्रो ! रञ्जितम् | अथम् 

अपाणिनोयः कविकल्पद्रुमे तु पठितः । 

ईजान लि* यज-ताच्छोल्ये कानच् दिष्वम् । यजमाने 
` यागशोले | ““ततोमहद्धिः कठभिरोजानो भरतस्तद्ा"" 

भाग ० 69 ० | (य सेतुरौीजानानामच्छर' ज्म. 

यत् परम्" क्टो° | 
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ईर स्तुतौ अदा० आत्° सकण सेट् । ङे $ ईडिध्वे 
शेडिष्ट ईैडास्- बभूव अस चक्र | {डता ईडिष्यते रेडि- 

ष्यत) श्यः ईडितः ईडनम् ईडा | “अग्निमीडे एुरो- 
हितम्" ऋ०१,१,१ | इकारः लक्ारत॑या बह्ञ,चाः 
पठननि । “अज् मध्यस्यडकारञ्च लकार बन्ु.चा जयुः 
अज्ञ्मध्यस्यटकार ञ्च ल्हकारं तु यथाक्रममिति? क०्भा० 
वाक्योक्तः । बङ्गदेणसम्प्र दायस्तु तयोः अज्मध्यस्ययो; 
ड्द्क्रारतया पाठः इतिभेद्ः। यास्कस्तु “ई डिरध्येषखक- 
स्पा पूजाकमां चेत्याह ""गन्धर्वाः खरस बद्व मङ् - 
पेयः | अन्तरोचचं गतं देदं गोर्भिरयदराभिरोडरे" रामा, 
“निदिषे यदि काकुत्स्यम्" भटः“ ईडानो देवा द्टानाम्'" 
ऋ० १०,६६,१४। “भवन्तमोद्य' भवतः पिते" 
“शशाचोनतामव्रजदीद्यमानः” इति च रघुः | “अग्निः 
पूवे भि धिभिरीदयोनृतनैरत'? ऋ० १,१,२ | शिवि 
ईैडयति ते रेडिडव् त। 

ईः स्तो शड-भावे अ स्त्रीलात् टाप् | स्तुतौ । 

ईडित लि° ‡ड-क्तं। स्तुते यख च्लवः ठतस्त्खन् । 
ईडेन्य लति° ‡ड-बा०्यन्य । ! खतवनोये २पूजनीथे च । 

"‰डेग्यो नमखस्तिरस्मांसि दर्थेतः"" ऋ ० १,१४३,७ | 
ईण्मत् लि” भ् अस्य मप् स्तिखां छप् । समाये दच~ 

रवति । रस्सन्तमाचष्टे खिच् भतोलक् । दथयति । 

ति उयते ‰-शिच्। १दिम्बे, २ऊत्मादिते नि °शप्रवासे, 
“अतिटिरनारदिः शलभाः भूषिकाः खगाः । प्रत्या 
सच्नाच्च राजानः. षडेतारतयः खरता" युक्ते ४छभेरुपदरव् 
भेदे च स्त्रो ।“निरोतिभावं गभितेऽतिदटदटयः" नैष ० “निरा 
तङ्कानिरौतयः'' रुः “दैतयोव्याषयस्त्रनोर्दोभा; कोधा- 
दयल्था । उपद्रवाश्च वेने चघयः चुद्धयं तवा” भा 
वण १४९. ऋ०। 

ईटत्त लि ° अयनिवपश्चति ददम्+थ- कमकमर कस दादेशः 
दोः । द्वये ण्टू पद्णेने एवं विधे । “श्चास एता- 
च्च्वास उषु खः सटाः” वाजसने° १७,८ | 

ईश् लि°्खयनिव प्ति दृदम्+टथ-कभेकरतरि-र्िन् 
दादेशः दीष. १ एताटशद्श्चनवति रवविधे" दडः नान्या- 

ट्डः च सटः च प्रति सदद््""यजु ° १७.८१ ।'¶मं षइरो- 

डाशं ब्टहोत्वा पश्यतोति ईङ् बेददौ० व्याख्यानात् 

तद्यऽपि । तद्ध भावः त्व पैडक्तव' द्खावे न° तकं | 
कैटकता तद्य भावे सी । ““विष्णोरिवाखानववारु- 
षो यभोटक्तया खपमभियत्तया वा” रपुः । 



टश लिण्ययभिव पश्यति इदस्+उथ-कमेकत्तंरि कडः इशा- 

देथ+ दौधः | एवं विधद्शनवति | “ ईगञ्चरतजाने स्यं 

दोषाकरो भवान्" चन्द्रा ०।"'यञ्खान्यत् क्रिञ्खिदोदटशम्"” । 

“^न ङोडशमनायुष्य' लोके किञ्चन विद्यते" प्रलेद् चेदशा 

विप्राग्यन्तं ब्रह्मवादिभिः मतुः | “"तानो- 

ग्टडान दैटथे'' ० १,१७.१ । श्रये एव विधे”भा० । 

स्यां डोप “सब्वेषामोटशो रसाभिव्यक्तिः" साण्ट° । 

भग्धवोधकारस्तु अयभिव उश्यते इति विहं कादौ 

चकार तञ्च “क्तरि शदिति" पा० अनुशासनविरोधा- 

इपरल्यरम् । 

 श््सा सतो आप्रसिच्छा आप-सन्-अ । १ अप्र मिच्छायास् 

द्च्छायाञ्च ।^दष्यश्चा पिशुन शुञ्ज ममत्वपरिपार्नम् । 

भा० खाखर०२३७अ० | 

ईस्ित लिण्खाप-सन् क्त | १अआप्र् भिष्टो क्रियाफञेन व्याघ्र. 

मिष्ट "“कत्तरोक्षिततमं कश्य" पा० | “निर््यैन्च 

विकारं च प्राप्यति विधा भतम् | तद्ध शततम 

ष्पा चतूर्खान्यत्त कल्सितम्'" भरन्त, “तमन् पहं 

क्िमद्ितमाते मा भत्"'सिण्कौ० । रेद्च्छाविषये च | 

द््षु लि आप्रुभिच्छ,; । ऋप+रन्--उ । चप् मिच्छ । 

 “मन्द्ःकवियशःपरे य् रिति रुः पाठान्तरं "यौचेशुः 

सव्यदाचामेत्'› भदः । “ध्ेसवस्तु भग्बं त्राः” मदः । 

"सौरभ्यमोश्सरिव ते खखमासतख' रवुः । 

इम् अव्य क्वा खच । १अयशब्द्ाये' | “एमेनमदटधन्नष्डताः 

यज० ३३.६०।५अ दम् णतौ निपातौ अवार्यो बेददी° 

रद्मये च |“चयत ईमर्यमो प्रशस्तान् ऋ ०१,१९ ७, 

| “इह नवत् य रसभङ्गः वेदख'' ० १,१९४,७ । 

“सोमेभिरीं टण्ता भोजमिन्द्रम्" ऋ० २११४,१० । 

“ईजिम? दति भा०। 

य लि -वा० क्यष् | व्याप्ये । “आयदा दैयचचसा" 

ऋ ०५,६७,द ““ईय चचा व्याप्रद्यनौ? भा०। 

ईयिवस् नि इण । “गतवति । क दैयिवान् खदम्" 

शचग्धबो० “प्रतोयुषा पूदच्ये जनेन भडः। “उपेयुषो 

ओचपयं सनख्विमः”' माघः | “खपेविवानिव्यादि' पाण 

ख.° उपर्य् ल्यात् अन्यल्लापि कञ्चः । 

दर गतौ प्रेरणे च चुरा० उभ० प्ते भु० परण्डक०खेट् | 

रवति ते-श्रति रेरिरत्-ल-शेरोत् । दैरयाम्-दराम् 

बा बभूव आाश्च चकार । ईरयिता ।ईैरिता शरविष्यति- 

शरिश्चति | शरम् । रिवः श्र्थनु-षरन् दरः ई 
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साखः | “चपः सखद्रमेरथन्"" ऋ ०८,६,११। ““ख'थो- 

खन्मिभोरयः' ऋ ०९,७६,१४ । "“वद्ख श्रमैरयन्” 
ऋ०२,१ ७,३ “रेरिरञ्च महाक्रमम्'' भट्टिः कथने च । 

“अथ वाचमोरयति” शतन्त्रा° “ब्रह्मा रथन्तरं साम 

ईरयति भवान्तिके भा० आतु १४अ० । विरोध- 

वाक्यञ्च यथेयैमाणम्"' भा०व० १३३ अण । “दमयन्त्या 

यथेरितम्? "भा ०व० २७४२ ““इतं न च््खन्ति स्द्द्धि- 

रोरितम्'' रामा० “इूतौरिता पतलरथेन तेन' 

द्तोरयित्वा विरचय्य वाङ्मयम्?” नैष | 

उदु उतृक्तेप्े। “उदोरयामाखःसलोलमन्तान्” रघुः । 

उञ्चारणे कथने च "यद् थोकोऽऽयदौरिष्यति'? रघुः , 

“उदौरयामाच्रिषोन्डदानाम्" रुः । 

अभि+उद्+अआभिरुख्ये नोञ्धारिते । “अास्लोकस्तिष्लिष्रेति 

बाचस्िखोऽभ्य् देरयन्' भा० अ० २१७} | 

सम्+उदट्+"सम्यगुद्धारे सखत्तीखिते च। पांशवोऽपि कुर 

च्वेले वायुना सखदौरिताः” भागव ५०७० | 

प्रप्र । प्रेरयति |“समीर्यः प्रोरयिता भवेति" कुमा ,। 

“अपः प्रोरवसागरख बुन्नात्"अ ° १०८९. ४।“किखदिष्ड 
काश्यपेन मत्सकाशच्छषयः प्रेरिताः ख्: शकु° “या- 

ल्यं प्रोरयामाख त शक्तो: प्रथमं शरत्"? रषु: । 

सम्+ सम्यकप्रेरये सश्गुद्धारणे सम्यमतो च “समोर; । 

“समोरयाद्चकाराय राच्कशख कपिः शिलाम्" भट्टिः । 

^ताभिराभर्णेः शब्द्स्नाख्िताभिः समीरितः? भा. 

व° १२१८्अ० | 

ईर खदा०यात्म°सकरसेट् | शै्तोदैराते ईरते रेवत रेरिष्ट 

ह्राम् बभूव आस-चक्र दैरिष्यति"दर्षा मधुमन्त दैरते"" 

ऋ ५,६२.१8 “सबदीर्ते पयो गोः” ०९, 
६१.१। "अखे राजास भरताम्?" ऋ 8,८,७। 

बायुप्रच्यताटिवोददिरौकत्ते” तलि । अच्यात् निष्ठाया 

नेर “न हि रान्नानदीखानामं" भाण्चार ५१३८ 

खो | “उदोख रागप्रतिरोधकम् सद्धः'' माघः । 

अस्यैव प्ते चुरादित्व' तेन न तस्य ज्वादित्वभिव्येके । 

ईरण नण्डैर-भावे व्डट | परेर्ये रयतौ च । युच् । 

शरषा तनव स्तो । नन्दया०ख्छ्, । रेपरेरके निवरो 
रश प्रेरयिता भवेति''कुमा ° । 

ईरामास्तो ईलच्छोस्तया रस्यतेऽत्र रभ-श्राघारे घञ् ६ैत ०। 

नदीभेदे । “दईरामाञ्च महभदोम्" भागव० पद्य० 

ईरिण लि भर-इनम्। उषरभूमौ । भेदि" ततस्लदोरिणं 



देषय 

जातं सशष््ावरर्षिंकम्' भा०्खतु० ७२५७ो° । 

""वशिष्खयाचरमपदं ग्ून्यमासीन््हात्मनः । सत्त नेव 

निःचन्दमासोरिणसन्निभम्' राजा ०। 

इरिन् लिश्$ैर-ख्थिनि | शप्ररके रेगन्तरि च स्तियां छनेप् | 

श्णब्दादख द्विरेका० सेरौ खोरिणो | “रे रेखंरिणि, | 

भिवाचारकविते, साखत् प्रकाथोभव*वन्द्रा०९राजमेदे ए०। 

“्टतराद्काच् कथतमशौ तिज नजेजयाः । तञ्च बद्धदत्ता- । 

नाभीरिष्णाञ्च शतं तथा” भा०स०८३० सो ° यभसभासहणने 

द्यी शर्ययां पर ह्ष्ण् तायाम् श्वा पर धक 

चेद् । भचति रेवयीत् । रया बसू आस चकार । 
कचिता ईवत् विष्यति रेकिष्यत् ईरा । 

त्स स्तौ ऋध-सन्-अ । उद्धीच्छायास् । 

3 लि° कऋषध-सन्-उ । वि ठमिच्चय । 

ड न° $र-मक | ब्रे | हखादिरयमिति बहव; एषो ° 

स्वः । अख ए स्वमपि । “तदारभ्य इव वा एषां 

ष्ोत्रा यदच्छावाक्या'' ता्जा० ४,२,१० | "द्विम इव 

बा'एषा होरायां यदच्छावाकः” “दमं इव तष््वानाः” 
इति थाश्चा०८तदख प्राचो दिक् थिरोऽरौ चासौ चेमावथाख् 

प्रतीची दिक एुच्छम्''त ° जा ° १०,६.५०,३। तेन“ ब्रणो- 

$स्त्ियाभोमेमरः इत्यमरे ऽस्तिवामिति संदंशपाठादभ- 

यललान्वे तोति बोध्यम् । दच्चिखशब्दात् लब्चयोगेन कतत्र- 

श्ये असमान् अनिच् दल्िणेमां व्याधेन ऊतव्रखे च्छगे | 
^ब्धगयुनिव श्टगोऽथ दकिन" भट्टिः । रप्रेरिते लि° 

“ईर्मान्तासः सिलिकमध्यनानेः'" ऋ० १,६५३.१० |. 

ईर्मान्तासः ैमार(रताः प्रेरिता अन्तायेषां ते"? भा० ।'' 

द्यी खी इर-रेष्यांयां करडा यक् रोपधत्वात् ` दीषेःभाते 

ख स्त्रीत्वात् टाप् । १ रैष्यायाम् । देर्यंते ज्ञायते परा- 

त्माऽनवा ईर-मतौ णयत् । ९भिच्ुचर्यावास् खाच 

ध्यानभौनाद्किद्ूपा | “ चय्या वे्यांपये स्थितिः" अमरः । 
“कल्या घुनरिय प्रव्रजितं र्था " । 

शय्यौपथ्य ए शैव्या रूपः पन्वा क्म वा ०अच् समा० । ध्यान- 

खौनादिष्पे प्ररिव्राजक्खन्ञानसाधानोपायमेदे । 

$वीर् एस्ती० ईर-भावे सम्भ किप् ईरभोरण्ं टष्योति वार- 

यतिवा च्छ । कक्याम् न्द्र । 

ष्यं परगुासहने भु7°परण०्यक० चेद् । शैष्यति रेर््ीत् । 
ईष्याम्-वभूव आस चकार । दष्िता दष्विष्यति रेषिं- 

ष्यत् | यिचि दैरपयतिति त शेभिवत् रेषिष्यत् त । सनि 

$ष्िषिषति । रष्यां दध्विंतः "पटे कमो तं प्रसवनं 
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नाशय हेतः स्रियाः इतो । ईषि तव्यम् । “तारि 

शुघ दाराणां क्रमणेषु नेध्ितव्यमिति" प्रबो° । 

ईष्यंक लि रष्य-खल् । 1 रैष्याकारिणि । “हहा व्यवायभ- 
न्योषां व्यववाये यः प्रवर्तते । रैष्यकः सतु विन्नेयः" 

दति चु्तोक्त रक्लोवभेदे घु* | “्ासेक्यश्च गन्धी च 

कुम्भो कञ्च ष्यं कस्तथा | सरतसस्वमी प्रवा शुक्रः 
षर्डसंन्नितः' छख ° । ज्लोवशब्ट विति; । 

ईषया स्तो दष्यं -भावे ख स्त्रीत्वात् टाप् । अक्षमायाम् पर- 

दब्यखड्ष्ण् तायाम् ।*पेएन्य' घासं द्रोह दर्यायाधे- 
दूष्म् । वाग्दख्डज च्च पारुष्य क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः" 

मदः एतेषाञ्च क्रोध प्रभवत्वात् क्रोधजत्वम् तरव“ रुषद् - 
देष्याद्धयार्थानां यं प्रति कोपः" पा "द्रोहादयोऽपि 

कोपप्रभवा एव॒ ब्ट्यन्तेऽतो विशेषणं सामान्यन सं 

प्रतिकोपः'' सिण्कौ ° । ^शष्याोककमापेता मोडमात्- 

सययैवच्िताः' भा° व° २६० “लकं ष्व स्यक्तमन्दच 

अयमानोऽ्रवोदिदम्" भा० लु रेचख० | अयं 

अब्टोनियेकार इति केचित्ष्यं तेस्तृतीयस्े ति" वार्ति ० 
छक्तेः कविकलपदूमे, पा० गणपाठे च यान्ततयो 

पाठात् नि्यैकारपाठे भूल श्टम्यम् । तेन सयकारणव 

| साधौयान् । 

ईर््यालु त्ि° शेष्व लाति ला-बा० ड । रैष्वीयुक्ते । 
द्य लि° शेष्यं-उण् । अक्तभाथोले "रुगेनर्वराजो व 

जघक्रोडारुपागतः? भा० चअा० १७. ० । “पयं - 

शद्धत तामध्य; स्खमौवगतमानसाम्'' भा०२७६. ० । 

ईलास्त्रौ ईड-कडख लः | $टथिव्यां, रवाचि, श्गवि, 
च । अश छस्व दि त्वमेवेति बहवोमन्यन्ते शब्द् थेचिन्ता- 

म्यौ तु द्ःषपाठः। तन्छलं श्टग्यम् | 

ईलि(लौ) स्त श्यते ई-इ्न रस्यलः वा छेष ।!करपालि- 

कायम् (काटारौ)रछुषठगदाकारे इस्तदण्ड च । भरतः। 

ईलित लि° ड-क्त डस्य लः । सुते आभरः । 
ईलिन ° ड-इनन् डद लः | चन्द्रवंश्ये न्टपमेदे । “ई 

लिनं ठ छतं तंज नयाभास वोव्यवान् " "“ईलिनोजनया- 

भास इद्मनतप्रष्टतीन् न्टपान्?” भार चख० €श्यर | “तं 

द सलरस्ती त्रं भतिनारादजोजनत् । ईलिनं जनया- 

भास कालिङ्गं तंदधरात्नम्" | ‹ ्लिनस्तु रथन्तर 
इभ्रन्ताद्यान् पञ्च एलानजोजनत्'' भा 7०६५० | 

ईवत् लि° ई-गतौ भावे किण् अशयथे सत्प. वेदेनि 

मच्छ व; गतिति "य वति ब्रह्य गादरेगत' कड 



दश 

७,४,६ । “अख घादीर भवतोऽग्ने रीलीत भयं: 

० 8,१५।५ "मतत िष्रा गच्छय भवतो यन्" 

ऋ०8,४३,२ प्राय वश्ुभ्य ईवदानमोषः'? ऋ ०५,४९.,५ 

“जनाय चिद्य दवत ॐ लोक' चकार" ऋ० दै,६३,२ । 

“उपश्रोतास ईवतोषचांसिः' ऋ० ७,२३,१ | लोके ठु 

ईमानिल्टेव स्तयां डनैप् । 

शश रेच्य" अदा०अात्म° सकरसेट् | {दैटे, शिषे शिष्ये 
रेशि्। रणाम् -बभूव आस चक्रे! ईशिता रईैशिषो 

ईशिष्यते रैशिष्यत । दशनम् ईशिता | ईशितः डा 

ईशित्वा ।“धनानामौ शते यज्ञाः" “यदौशिषे त्व' न मयि- 

सिते च” भट्टिः ।"एुरुषोवे प्यनामन्द्रस्तखात् पन्ड्ना- 

मौ"? यत» त्रा० ४,५५.७ । तद्योगे कम्मेणः सम्ब 

न्वतववच्ायां षठो । वेदे तु कचित् रिचिन चाष । 

"खख एषां पितरञ्च नेथिरे" ऋ° १०,५६.७ | ता- 

च्छल चानश. ईशान 

ङ्श त्ि० ईश-क्िप् । ईशरे “दथावाखमिदं सवम्" यज्” 

४ ०,१, “नसो देवेभ्यो नम ईश एषां छतं विदेनोमनमा 

विवाचः" ०६,४१.८ ।“ख देवानानोथां पर्येतु सरशा- 

नोऽभवत्" अथ० १५,१.५ | “खड यतेामारण्यानां 

पथूनामवर्न्ये ” शत ० ब्रा०१२,७,२,८ । 
ईश ट.ई्य-क | {दरे वागीशं वागिभरय्याभिः प्रखिपत्योप- 

तस्थिरे” कुमा ० “वागी थाद्याः हनमनसः सव्वांर्थानाश्पक्र- 

नने" माधवः “द्य लितोशेन वसिषपेदः'” रघुः १मे- 

अरे पुण । “लोकेश ) चैतन्यमयादिदेव ! प्रातः 

कृत्ये पुरा० । “द्धशद्दष निवेशितः पदयुगे च्ङ्ायमाणं 

श्वमत्” न्यायचर्चेयमी गद्य मनव्यपदेशभाक्'' कुद्ठमा ०। 

९महादेबे | “जह्ाच्युतेथाकेगनस्स तनाम्” “सखमन्तरतो- 

ष्ोमचतुश्च' सात्” हेमा० मतृख्छपु° । सल० त° 

जद्धयाच्य शानवरनखय तीनाभिति?' पाठः) रद्रसख्यातल्यस - 

ख्याकलत्वात् 9 एकाद् यस ख्यायाम् । "'तारोमाया वम्मवीज- 

कहद्रीशख्वरान्विता'” वन्त्रषारे त्वरितामन््रोद्वारे ईशखर 

रक्षाद्शस्वर एकार. दति कष्णा० ५तद्वात्ये आाद्रनचले 

च | ““नेयेज्याग्निविशाखवाय्व हिमवायाम्य :2' राजमा०। 

दशको पुण ईशस्त्राभिकः कोणः । पूर्वात्तरायां विदिशि 

ईशदिगादयोऽप्बन्र | तत्को णद ईशाधिदेवत्वात् तधात्वस् । 

““इन्द्रोवदङ्किः पिदप्रतिनेकतोवरुपोमसत् | कुबेर ईशः 

पतयः पएव्नीदीनां -दिशां क्रमात् इन्यमरोक्तेस्तधात्वम् | 

दस तेसदो धत्वं यात्राद्ययतया' "ज्यो ति ° उक्गम्। 
२४ ० भाय २ 

| १०११) 

४४ € 

ख्ख; | 

२४५५ 

ईशा 

शुक्रः चमा घलःसै'सकेयःशनि; शर | शौम्यस्तिद्थमन्ती च 

पूरव्वादिकदिगं)खरा''दइति निद्प्य “दिगीशाहेश्रुभा याला 

टा मरणं भ्र वमिति 'तद्विपरौतदिशि याला निषिद्धा 

ईशन न°्दथ-भावे ल्यट् । श्रये" ^य दईैथेऽख जगतोनित्य- 

सेव नान्योदेतर्विद्यत ईशनाय" ताश्च उ० | रे 

दै इत्यथैः ।-सपिंष यनम न समासः"? सिन्कौ०। 

ईशणपुरो स्तो त° | काश्याम् ईशनगव्यादयोऽप्यत्र । 

ईप्रबल नऽ ईशत बलम् । पाशुपतमतसिद्ध पाश्ुपतानःं 

दितीये परा्े “तासां मादेश्वरो शक्तिः सव्वातुखाह्िका 

शिवा | धर्माजुवने नादेव पाथ इतयुपचग्ते" पय गये 

पाशुपतशब्दे विडतिः । 

ईशसख ण ईत टचसमा० । कवेर , 

टच् । $यसखा इत्येव | रशभिलंदयोऽष्यब् । गेन 
वथा ऽखसख्य' तथा भारते वर्खितः यथा } “पिता 

महो रावणद्य साक्षादेव प्रजापतिः । सयम्म्,;: सै- 

लोकानां प्रमुः ष्टा महातपाः । लस्य नाम तसया 
सौन््रानसोदयितः खतः | वद वैखवणो नाम गवि घलो- 

भवत् प्रभ्: | पितरं स सछतृषज्च पितामहखपस्थितः । 

तख कोपात् पिता राजन् ! ससच्जत्ानमात्मना | शव 

जन्त विश्वा नाम तदखाक्ारदधेन मै दिजः) प्रतोकाराय स- 

क्रोषस्ततो वैश्रवणदख बे। पितामहस्तु प्रीताक्ना ददौ >े- 

वणस ` । अभरत्व' धनेश्त्व' लोकपालत्वमेव च ! 

ईशानेन तधा सख्य" एतञ्च नलक्रूवरम् । राजधानीं नि~ 

नेशञ्च ल्डधां रत्चोगणान्विताम् | विमानं ष्मक नाम 
कामगञ्च ददौ प्रभुः | यक्ताणाभाषिपत्यञ्चं राजराजल्वभेव 

च" भाणग्व० २७२३अ० | 

$शा स्त्री ईष ।!रेखर्ये ।“दयायै मन्य," राजानं बर्िषि- 

दधृरिन्द्रियस्” यज् ° २१,५७। “देशाय ईैयनमोधा'' 

बेददो०रई्ट ईैश-क । र्शेञब्धान्वितायां स्तियां रदगोयःं 

च । ईशख प्रलोत्यथे त॒ कष् । ईशो ईणपत्यां दगीयःम् ¦ 

शान ्ि° ईष ताच्छील्ये चानश् | !रेशरग्यंशोल्े ररद्रभू- 
लिमेदे उ ०।"“वमी शानं जगतसस्युषस्छतिस् ऋ ° १,८९..५। 

“कथानखंद््यनलालसानाम्'"कुमा° ३तदेवताके आटरान- 

न्रे तत्तल्यसं ख्यायाम् 8 एकाद शसं ख्यायाम् । शिवस्य अ - 

श्छ मतिष सहव्यमूतिद्पतया पूजे ५शिवमूतिम्दे 

अदौ भूर्तीरभिधाय “मूक्तेयोऽह्टौ शिवता पूवयादि- 

क्रमेयोगतः । चाग्ने यन्ता: प्रपूज्ास्तु बेद्यां लिङ्ग शिनं 

यजेत्” ति०्तण० भक्ष्य षु° | 

बद्छण० म 
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ईशानादिपञ्चमूर्तिं स्तो वश्व ैथानाद्यः पञ्च मूत्तैवः। 

महादेवस्य ""ईथानतत्षुरषाषोर वाभदेषसद्यो जातद्पेष 

परञ्चद्ध पेषु वन्नयासप्रयगश्लन्क्षारे शिवप्रकरणे श्यः । 

ईशावास्य षठ णा वाम् इति पदमस्मख अच् । “था - 
वाद्धमिदं शवैभित्वादिके यजवेदख ४० अध्यायस्वे बह्म 

षिद्याप्रतिपादके उपनिषदे सन्ध । ““वजव्दोपनिष 

इण्नायाम् “दईैथावाख, इहदार ण्यक, जावाल, इस, 

परमहंसेत्यादि शक्ति =° । तनोत्तरलोपे रईशापि। 

“दभा केन कठप्रञ्नः चरण्डमार्ड.क्यतित्तिरिः । शेतरेयं च 

खान्दोम्य' ठइद्ाण्यकं तथा" क्ति ० । इ्यभेवेशा- 

बाख्धोपनिणदिलय् च्यते । 

देशि वलि रटे ईच द्लियां डोप ररे । “न 

तद्य कञ्चित् पतिरस्ि नेशिता” श्रेता०० । 

ईशितव्य लि° र्श-तव्य । १ अधीने यं प्रति रेवै" क्रियते 
तञ्िनू । भावे तव्य । र्रेयःन° । 

देशिता शी शशिनो भावः तल् | अथिमाद्यटौ खमध्ये 
सर्वेषां खामिलद्पे १२ श्रये" । त्व ई{शित्वमग्यत्र न° | 

“ईथितञ्च वथित्वञ्च तथा कामावसायिता"'सां०कौ० । 

^ैशित्वद्चं वशित्वञ्च खषुत्व' समस ते'"भा०चा०श८्अ० 

“बेन स्यावरादिसर्वभूतानि वथौभूतानि भवन्ति तादय 
योगजन्वे रधमेभेदे च । शेश््येशन्दे विटतिः । 

ईशिन् लिर्ईेर्य-खिनि। ११ अरे रप्रभौ रपल्नौ। थं 

शेदुपाभदयेथाय दथेथोवि शलौ शिनम्” भुः ख्यां 

ङोप् । “शभेज्ञो कानोधिनोभिः"” खेता० ° । 
दश्वर ए०ई६य-वरच् । १महादेवे रकन्द्पे' पातञ्जलोके, क च- 

जन्धकमे विपाकाथैरपराड्धटे पुरुषविशेषे रचेतन्यात्नि, 
दथ रवाहमव्यये न च मामीशते परे । ददामि च सदै. 

अथंमोचरस्तेन कीत्य ते" द्, क्त लच्तणे 8 परमेश्वर, 
“ईश्वरः सवभूतानां टे येऽ्लुन ! तिष्टति" गोता प्रभ- 
वादिमध्ये ५रकादभे वद्मरे च तत्फलम् । “भिं चेम- 
मारोगम्यः कार्पास म्ाष्येता। खव्ं सध गव्यञ्च 
देर दंलभं प्रि!» च्चोति° ईद, ७खानिनि 
च तिस्ये गौराण्डष् | “ईरो सवमूवानाभिति'? 
ओरोष्धक्तम् । 

हेता निव्येशरं न मन्यन्ते तञ्च अ्च्छन्द् १८२ 

दर्भिंतम् एव" स्यपि “श्-खरासिद्धेः' सा०द्० | 

“निवयेश्चरो निभिद्गः ईदथेअरसि्गः सिद्धा" “उपासा 
खिद्ख प्रथंसामालम्" शां° खत्राभ्यां प्रश्युपासकश्च ` 

जन्यं अ" खोशतम्" सां कौ० च नियिश्वर कटल* 
निराडितं यथा| 

“न चच्लोरम्रटकरपौचराधिष्ाननिगन्वनेत्वेन साध्यतान्चं 

सध्येन व्यभिचारद्ति साभ्मतं प्रचावत्मट्तेः खाथेकाङ- 

राभ्यां व्या प्रतवात् ते च लगत्छगांदयावत्तभाने प्रेला- 

वत्मरत्तिपूञ्कत्वमपि व्यावसैयतः नद्यवाप्रसकलेश्ितख 

भगवतोजगत्छ जतः किमम्बमिखपित भवति नापि कार् 

ख्यादस्य रें प्रहिः प्राक् सर्गाच्लोवानामिन्द्रिवथरीर- 

विषयादुतन्तौ इःखाभावेन कस्य प्रहायेच्छा कारूण्य' % 

सगेत्तरकालं दुःखिनोऽवलोक्य कासगयभ्यु पगमे द रत्तर- 

भितरेतराश्चयत्वं कारुण्येन खष्टिः खशा च कारुगय- 

भिति । आपि च करूशया प्ररितः ईश्वरः खिन एव 

जन्तन् जे भिचित्रान् । कम्पेरेचिलरादिति चेत् कत- ` 

मख प्र तावतः कम्म धिष्टानेन तदनवधिषानमान्ादेवाचेत- 

नख्यापि कमेख; प्रटन््रपपन्त स्तत्काव्यरौ रेन्द्रियविषया- 

चत्पत्तौ इःख्डा त्पत्ते रपि छकरत्वात् । प्रते स्वचेतनयाः 

प्रश््तनं खार्थादसहो न वा कारणं प्रयोजकमिति 

नोक्तदो षप्रसङ्गावतारः? । 

जिच्येश्चरख यथाहमान' तथा च्ान्वौशिक्रोशन्ट ७३९, 
टे स्वैदथैनरंसहवाक्येन प्रदर्भिंतम् शैशरसाधन" ठ 
गौ° खलटत्यादयक्र' यथा “खरः कारणं एरषकमं 
साफल्यद््यंनात्” ख०। ““यु्विथिष्टमात्मान्तर मीश्चरः'> 
भा०।८८यसं निलिच्छाप्रयले वियेषय॒खेः, सामान्य ; संयोगा- 

दिभिच्च विशिषटमात्मान्तरः जोनेभ्यो भिन्न अत्रा जन- 

दाराध्यः खश्चादिकत्तां वेदहारा हिताह््ितोपदेथको 

जमतः पितेति । अल्मानन्त॒ सषित्यदिकं सकरकं कायं 

त्यादुषटादिबदिवाद्य, दम्” दत्तिः । बाखादद्धत्रे च 
“खं त्ताकम््ं त्वखदिथिष्टानं लिङ्गम्” “प्रत्यग्र ्ततया 
सन्नाकर्मग्यः'' द्लाभ्यामोखरसाधभं द्र्थितः षिदटतमेत- 

इप्ष्करे यथा | 

“तथन्दः स्थादिलिङ्गव्यवच्छदाथैः संज्ञा नाम, कं 

काव्यम् *चित्यादि तदुभयमसखदिगि्टानाम् ईखरमङ््पोष्ां 

सच्येऽपि लिङ्गम् कथभेतदित्यत आह । अलापि संज्ञा 

च कम्य चेति समाहारदन्दादेकवद्भावः संन्नाकत च्छग- 

त्क्तश्वाभेदद्धवनाथः । तथाहि यख सलग पूव्वादयः 

प्रचा स एव तम्र खगापूव्वादिरुत्ञाः कल्तभोष्ट नेतरः 

एवञ्च षटपटादिरुज्ञानिवे्नमपि रञ्चरसद्ेताधोनमेवयः 

शब्दो बबेशवरेख सद्ेतितः च तत्र धाष्ःवयायाकाचि- 
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दोषधिनेकलदं द्ायस्टा सा सव्वाऽपि ख्ेविष इन्तोलये- 

तादी संज्ता अखादादि्विशिष्टानां विङ्गमदमापकं या- 

$पि सैतरादिसंज्ञा पित्रा पले क्रियते साऽपि “दादभे- 

ञ्नि पितानाम कुग्यात्” द्त्यादि विधिना नूनसोश्वर- 

अ्ुक्गैव तथाच सिद्धं संज्ञाया ईश्चरलिङ्गत्वम् । एवं कम्मं 

$पि कार्यभपोश्वरे लिङ्गः तथाहि चित्यादिकं सकटेकं 

कार्यत्वात् बटपदिति अत्र यद्यपि यरीराजन्य' जन्य 

वा जन्यप्रयत्नाजन्य' जन्यः वा सकट कतवासकटं कत्वेन 

विवादाध्यासितं वा सन्दिद्यमानकटंकत्व' वा॒क्षित्युदि- 

त्वेन न विवकितम् अडददारा चित्यादेरपि जन्यप्रयल- 

जन्यत्वात् विवादसन्देहयोञ्वातिप्रसक्तत्वेन प्रचतानवच्छे- 

दकलवात् किञ्च सकट कत्वमप्रि यदि कतिमच्जन्यत्व' तद्ा$- 

श्यटादिना सिङसाधनम् अखदादिशतेरष्यदष्दारा चि 

व्वादिजनकत्वात् उपादानगोचरढतिमच्जन्यत्वे पि तथा,- 

ऋअखद्ादिकतेरपि किच्चिदुपादामगोचरत्वात्, काय्यं त्व- 

भपि यदि प्रागभावप्रतियोगित्वं तद् ध्वंसे व्यभिचार इति 

तथापि किति: सकट "का कार्यत्वात् अत्र च सकट कत्वम- 

डद्ादारकशतिमच्जन्यत्वं काय्यं त्वच॒ प्रागभावावच्छिन्न- 

खत्ताप्रतियोगिल' नचाह्भुरादौ सन्दिग्धनेकान्तिकत्व खा - 

ध्याभावनि्ये डेठसन्वसन्देषे सन्दिग्धानेकान्तिकत्वख्था 

दोषत्वात् अन्यथा सकलालुमानोच्छेद प्रसङ्गः. न च पचा 

तिरिक्त दोषोऽयभिति वाच्यं राजान्नापत्चे; नहि दोष- 

ख्धायं महिमा यत् पक्षं नाक्षामति तस्माद रस्फर खद् शा- 

खां निितव्यभ्निकेन डेतना तत्र साध्यसिद्ग र प्रतयृहत्वात् 

न सन्द्ग्धानेकान्तिकता तदस्फरखद् धायान्तु हतरामिति 

खेप । 
ण॒ न्यायकख्ादसलभाष्यादिषु प्रद्धिंतेखरादभानप्र- 

कारमधिलत्य कृ्ठमाद्धलिहरद्ाशटोक्योः दिम्माल्ेख 

किञ्चित् विस्पस्तं यथा 

""तत्छाघकप्रमाष्थाभावात् इति पञ्चुमविप्रतिपल्तिः नन्वी- 

शरे साधकप्रसाखमेव नात्यत्वलाह'"हरि ° । “काययांयोजन 

शव्यादेः पदात् प्रत्ययतः शते;। वाक्यात् ङ्का विथेषाञ् 

साध्यो विश्चविदव्ययः''का ०““चित्यादि सकट कं काय्य त्वात. 
चटवत सकरटकत्वञ्च उपादान गोचरापरोचन्नानविकीषी- 

सतिमचव्जन्यत्वम् ¦ आयोजन कमं एवञ्च सर्गाडाकाङोनदा- 

कारम्भकपरमाणुयसंयोगज नकं कम्रं चेतनप्रयतरमू यकं 

कन्म त्वात. अ्मदादिधरीरक्रिवावत. | तीति नद्या- 

अङ्धादि पतनप्रतिबन्धकोमूतप्रयलवदधिषित तिमश्वात 

वियति शिङ्गम्टतकाषटवत. तिश्च गुरुत्व पतां परतनाभावः। 

त्यादेरिव्यादिषदात् नापरिपहः ब्मारूडादि प्रयल्वव- 

दिनाग्ं विनाभित्वात. पाञ्चमानपटवत. ¡ पदात पद्यतेऽ- 
नेनेतिब्य्, सत्वा पद् व्यवहारः पटादिस्मदायव्यवष्टारः 

सखतन्त्रएुरुषप्रयोच्छः व्यवद्ार त्वात. अधुनिकलिष्यादिव्य- 
वद्ारवत. । प्रत्ययतः प्रामाख्यात. बेदजन्यन्नानं कारण- 

खखजन्य ̀  प्रमात्वात प्रत्यच्तादिप्रमावत. । शखतेवेदात. बेदः 

पो रुषेयोवेदत्वात. आदधत. । किच्च वेदः पौ खपरेयौवाक्य- 

त्वात. भारववत् बेदवाक्यानि पौ खुषेयाखि वाक्यत्वात् अख- 

दाद्षाक्यवत् । संख्या विेषात् । इयण्कपरिमाणं रद्वा - 

जन्यः परिभाशप्रचयाजन्यत्वे सति जन्यपरिमाखत्वात् 

ठन्परिमाणकपालदवारब्धषटपरिमाखात, प्रङ्टता- 

दशकपाखसटशकपाकहयारव्धवटपरिमाखवत. च्छ्परि- 

माखञ्च न परिमाश्जनकं नित्यपरिभाश्वत्वात. ऋअणुपरि- 

माखत्वादा खञ्च सर्गादौ यणुकपरिमाणहेतपरमाणुनिष्ठ 

दितवसं ख्या च नाअदाद्यपेच्ाजुद्धिला अतन्लदानोन्तनापे- 

चानु िरोरद्ं वेति । विञ्विदव्ययद्ति विथिषटखाव्य- 
यत्व तेन नित्यस बिषयकन्नानसिद्धिः नल शरीर 

विशिष्टस्य कटः तया विेषखबाघात्मकोविथिष्टबाध इति 

कट जन्यस्वव्यापकथरोरलन्यतवाभावात. कटः जन्यत्वाभाव ` 

दूति खत प्रतिपश्चता च । यद्वा कत्तं शरोय्यत्र दति 

व्याप्निरि रोचिनी यहा व्याप्रा यथादर्भनपर्टस्तया शरीरे 

कत्ता च उपनेयः, पच्चधम्प्रतया च चित्यादावशरीरीति 

खाध्याप्रसिद्धिः विगेषष्यविथेष्यविरोधञ्च यहा शरीरजन्यत्वा- 
द्यू पापिना व्याषवत्वासिद्धिरिति काय्यं लहेतौ पञ्चदोषालल- 

लाह" हरि ०।८न बाधोऽख्ोपरजोव्यत्वात् प्रतिबन्धो न दबेलेः। 

सिद्रयखिद्योधिरोधोन नािद्धिरनिबन्धना'” का० “खर 
घभििखिरोरबाधात. कटं त्वबा्ोन, धिकरण नानं विना 

व्मभावन्नानासम्भवात. अख काय्यं त्व ध्व साधकस्याधि 
कर्न्नानजन कतया खवश्यसपरे्प्यी यत्वेन बलवत्त्वात् । एव ख 
न विेषश्यबाधात्मकोविधिष्टबाधः प्रत्यल्लात्मकः | ईखरोन 

कत्तं अथरोरत्वात. इत्यदमानबाधोऽपि नेल्यथः । चि- 

त्यादौ न सकट कत्वं शरोराजग्यत्वात इति न प्रतिबन्धं 
सतृप्रतिपक्षदेतोः शरो रां वैयय्यौत् व्या्यत्वाखिङधया इने- 

त्वात. । तीयेऽपि कार््तवव्यापनेः पल्धन्रंत्वसष्ट- 

कारात् विपच्चेबाघकतर्कावताराञ्च बलवत्त्वम् ।उपन्यस्ायाः 

कत्ता अरोय्येशवेति व्याप्नेडं लतया न प्रतिबन्ध; । चते 

च यदि पश्चधमप्ं तया अ थरीरो उपस्यितस्तदा न विरोधः 
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कटत्वस्याशरीरत्वसमानाधिकरणख्योपलन्भात तदह 

पस्थाने तु न विरोधः भििरोधाश्रयखखाशि्धिः पञ्चभे व 

विपच्चबाधकतकसक्त्वात तदभावनिबन्धनाज्ञानरूपासि्धि 

व्याप्यत्वासिद्धिवां न शरोरजनःल्योपाधेरप्ि विपक्वाधका- 

भावेनापाख्तत्वात । नु यदीखवर; कत्ता खात. शरोरो खा- 

दितिप्रतिक्रूलतरकावतारस्ततरा ह" इरि ० (त्का भासतवा 

तकां शुद्धिर दूषणम् । अरकरलस्तु केऽत्र काय्यं लोपो विभू- 

षणम्'' का ° “"प्रतिकरूल त्कास्तावदोचरासिद्या अाच्रयासिद्गा 

इ्त्याभासाः | कलर विना काये नादिति ठवकंस्तु 

विभूष सहकारकः। “अहं सव्व सय प्रभवो सत्तः खे प्रव- 

तते" इध्यागमात्र |“ चअपे' धम््ौपटेषद्च वेदयास्त्राषि- 

रोधना | यश्लकेथादसन्धत्ते स धम्य वेद नेतर'¶ति 

तर्कालग्टह्टोतस्धागमस्धय बलपत््वम्"” नलु कायत्व' प्रयल- 

जन्तव ऽएयोजकसम् अलाइ ! इरि ०। “खातन्त्ये जङ्ता- 

ानिर्नादष्ट' दृष्टषातकम् । हेत्वभावे फलाभावोविथेषस्तु 

विशेषवान् *का०५न हि करार हेतु" विना कायें परभाणो- 

रेव यल्लवच््ेऽचंतनपादुपपत्तिः आअचेतनख चेतनप्रे रितद्छौव 

लनकलतात. अदश दषटकारणसहकारेणंव फलजनक- 

व्वात् । नच वचेष्टायाभेष भोक्ग प्रयलोहेठः न तु क्रिया- 

सामानपरे इति,चेटः † विगेषप्रयल्रख हेदत्वेऽपि क्रिया 

सामानो प्रयत्रसामानद्रख कारणतानपायात् अनथा 

बोजविशेषखाद् रविेषे जनके नाह रसामानद' प्रति 

बौजत्वन हेठताया अपि विलोपाप्रः नहु ्टत्यादीनां 

प्रयल्लजनपरले किं मानमित्यलाह'"हरि ०।*काययतान्निर्- 

पाधित्येवं तिदिनाशयोः । विच्छेदेन पदस्यापि. प्रत्यया. 

दिश पूत्वं वत् '" 1.“्टतिषिना चयो; प्रयत्न जनप्त्वाच्निरुषा- 

धित्व' विच्छ देनान्तरा प्रलयेन अादणाद्यभावात (अर्व्वाग्- 

दशी नाद्यव्यवहारभूलं बषहारानभिन्नत्वादिति शगा॑द्य- 

कालीन घटादिवदरव्ारप्रवत्तकः पुरुषः सिध्याति | णवं 

परद्धयादेषेदजन्रधी प्रासा ् णादेरपि निरुपाधित्वम्'' हरि ०। 

िच्लरेगेश्ररानुमानस्रन्यस्य प्रायेण लप्नप्रायतया 

कु्माञ्जलियन्य दिडममात्रेख ततृप्रकारथ्य सत्त्वेऽपि 
न्धायकटल्याम् अनुमानचिन्ामणिष्ये चरवादे च विस्त- 

रेण दर्छितं तयो प्रायेण लष्टमःयतया तयोः प्रचाराधे- 

मिद्ोपत्यासः क्रियते तलादौ । 

न्यायकन्दलो | “किं पुनरौ श्रसद्धाने प्रमाणम् चा गमस्ता- 
टि ॐ बेत् नुक्तानश्चमहाभूतचद॒टयश्पलंख्िमत्प्बकं काय्ैत्वात् 

सत्नाय्यै' तुपसखिमतृपूथ कं यया षटक्ञादपकरद्धमहा- । 

भूत्चदुश्यं तच्मरारेतदण्येपलस्विसत्पूदकमिति | नलु परमाथेन 

पूर्वकोखलुपलब्धेर सिद्धं एचिव्यादिषु कात्वा मिति चेत् तद्~ 

युक्तां सावयवत्वात् तल्िद्धेः यत् सावयवं तत्काय्यं यथा चटः 

सावयवञ्च एयचिव्यादि तखादेतदपि कावयैयेव ॥ नचु व्याश्नि- 

सहणादलमानग्रहत्तिः काययेत्वबद्धिमर्पूर्यकत्वयोच व्याप्नि- 
सहणमश्क्य › बटादिषु कचप्रतोतिकाले एवाहुरादिषु त्प 
द्यमानेष ठद्भावप्रतोतेः न चष्ुरादौनामपि परत्तत्वसिति 

न्याव्यः संब्टह्ोतायां व्याम्नायचुखानप्रट्तिकाले प्रतिवा- 
द्यपे्या प्क्षादिप्रविभागः इङ् तु र्ववटैव प्रतिपच 
प्रतीन्याक्रानत्वादरा्रिसद्मेव म सिध्यति | अतर 
प्रतिशमाधोयते । यदि चैष दौ ताहपलम्भादया प्रिह 
शभावः तदानीं मोमांसाभाष्यलतोऽभिमतः छामान्यतो- 
हटटमादित्यगत्यलुमानमपि न शिष्यति तत्रापि देवदत्त 
गतिपूबकदे यान्तरप्राश्चियद्काख एष मकषन्ादिप्रेणा- 
न्तरप्राप्निभालोपलन्भात् अथ तेषु देशबिप्रकषेशापि 
गतिरहपलब्धौ सम्भवन््यां न॒ तया व्याप्नियङ्ण हेतो निंर 
पाधिग्रहरख भूयोदेनस प्रतिरोधः दलका 

भावात् वद्ध द शरो रत्व नाभ्यभेतख करः सवद्छप 
पिप्रक्ेवापयह रादिषुरपदम्पसभ्भवात् न तेन निरुपाधि 
परहत्तख भूयोद यंनख्य सामथ्येरटपडन्यते इति समानम् | 
ऋछपि चभोः किमनेन कतंमात' साध्यते एयिव्यादिनि- 
मखस्य वा| कठंमालसाधने तावद्भिपरे तासिद्धिः 
नद्य्मदादिखडथः कल्तांऽभिप्रेतो भवतां नच तेनेदं चि- 
व्यादिकायं मर्वाग्डथा शक्यनिम्पाखम्, एयिव्यादि निन््रख 
समथेस्तु न सिद्धयति खनन्वयात् अन्वयबलेन हि टान्त 
ट्टकनं सदशः हिथध्यतौति नायं प्रषः |] कस विथे- 
षद्याप्रसाधनात् । वयाश्निखामथ्यादडिमत्पूवकलखामान्ये 

साध्यमाने एधिव्यादिनिभ््ाणसामण्यःखनच्तणोऽपि विषः 

सिध्यत्वे व निर्िगेषस सामान्य सिदभावात् । नद मा 

शिष्यत सामान्यभिति चेत् काय्येत्वेन सद्ध त्याने; प्रति- 

च्वेपात् । यदि हिव्याप्रमपि न सिध्यति धमादग्निसाभमान्य 
न सिध्येत् अग्मिवियेषस्यानन्वितद्यासिद्धेः निषिगेवद्यान 

वस्यानात् | अधदषटच्यने इयमलुमानख खन्हप व्याश्निः पत्त 

धमेता च तन व्याश्रिखामध्यात् सामान्यः सिध्यति पत्त 

धम्पताबलेन चाभिप्रेरो विषः. पव ताद्य च्छिन्नवद्धिलच्- 

णात् सा सद्धाति अन्यथा परलधम्पतायाः कोपयोगःकं 

भानस्य ग्टद्धौतस्राह्िखः प्रामाण्यम् । यवद्चत् रै 

राल्मानेऽपि वल्यसन्दल्नाभिनिबेशात् अथ मतं इष्यः 



‰, 

ल्यतुमानेऽपि विेषोऽपि यल प्रसाणपरिरोधोनाल्ति | तथाहि 
धूमात् प्ैतनितम्बपतिवद्किविगेषसिद्धौ का नामालुपपत्तिः 

ट्टो हि देशात् कालाभेदः स्वलक्षणानाम् । रै श्वराठमा- 

नेतु विशेणोन सिद्धति प्रमाणविरोधात् । तथाङ्ि 

नात्र शरीरनू्वेकत्व साधनौय' शरोरे सत्ववश्यमिन्द्रिय- 

प्राप्रावतोन्दरियोपादानोपकरणाद्करकशक्गिपरिन्नानाऽस- 

नपे खति कन्नत्वासम्भवात् । अशरीरपूवकलच्च अश 

क्यसाधनम् समेऽपि कत्ता पूवैः कारकस्द्पमवधारयति 

ततः कारण्णान्यधितिष्टति तत इच्छतीद्मनेन निवत्तया 

भोति ततः प्रब॑त्ततेतदचु कायं व्यापारयति ततः कर्ान्य 

धितिक्ति ततः करोतोति | अनवधारयन्ननिच्छन्नप्रयत- 

सानः कायमव्यापारयन्न करोतोत्यन्यव्यतिरेकाभ्यां 

बद्बिवच्छरोरमपि काच्छीतृपत्तावृपायभूतः निखिलोपा- 

चिमह्ये व्या्चिखाहकप्रसाणादेवावधारितः न शक्यते- 

प्रातु वद्धं रिषेन्वनविकारदाडसामर्थ्यं' धूमाुमाने | 

तत्परित्यागे च बुद्धिरपि व्यज्चतां प्रभावातिशयाद् शरीर - 

वदुशुद्धिमानेषायभोश्वरः करिष्यति | उपादानोपकरणादि- 

खङ्पानभिन्नोनाशक्रोतौति चेत् | कत एतत् ? तथाऽङुप- 

लम्प्ादितिचेत् फलितं ठं ममापि मनोर घटूमेणःन तथा 

यावदिच्छाप्रयल्ाव्यवहितका्ं त्पत्ताव् पुज्यते यये. 

दमव्यवहितव्यापारं थरोरम् । एवं तदि कागतिरल्न,बद्धि- 

मत्कर्तपू्वं कत्वसामान्यख, अगतिरेव उभयोरपि थरीरि- 

त्वाश्रोरित्वविेषयोरलुपपन्तेर्निविगेषसामान्यख सिद्धय 

भावात् । किमहमागख दूषणं न किद्धित् | पुरुष खायं 

विशेषाभावाच्छथविषाणायमाने साधनानदहसामान्य 

साधनं प्रयुद्धामोनिग्ट्ह्यते यथा कञविज्निशितं सपाण 

मच्छेदयमाकाशं प्रति व्यापारयन् | अथादुानदूष्यं विना 

न तुष्यति मवान् तदिदमशरोरिपूैकत्वाज्धमानं व्याक्निया- 

क्प्रमाणनाधितत्वात् कालात्ययापदिष्ट व्याश्चिबलेन 

चाभिप्रो तमशरीरित्ववियेषम्. विरुन्धत् विशेषषिरद्ध तत 

बिरुद्धावान्तारविगेष रेति पूव्व यक्चसंद्तेपः''। चत्र प्रति. 

समाधिः किं शरीरित्वमेव कर्रत्वत परिदषटसामच्यकार- 

कप्रयोजक्त्वम् न तावच्छरीरित्वनेञ कन्तुत्वं इप्रथोदासौ- 

नश्य च कन्तलप्रसङ्गात् किन्त परिदषटखःमय्येकारक- 

प्रथोजकत्व' तख्खिन् सति कार्यते: तद्धाश्रोरखापि 

निर्वहति यथा खथरीरप्रोरष्षायामात्नः। अस्ति तत्राष्यख 

स्््ोपाजिंतं तदेव शरीरमिति चेत् सत्यमस्ति परं प्रर 

चओोपयोमो नभवति खात्नि क्रियाविरोधाव् | परख तया- 
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स्तीति चेत् रखरखयापि पर्य, परमाणुरल्ति । ननु श्छ 

शरीरे प्ररणायाभिच्छःप्रयलराभ्यास्तपत्त रिच्छाप्रयल्नयोश्च 
सति शरीरे भावादसत्यभावात् अस्ति तत्र खप्रेरणा- 

यानिच्छाप्रयत्नरजननहारेणोपायत्वसिति चेत् न तस्येच्छा- 

प्रयल्नयोरूपजनन प्र्यकारकतात् अलब्धात्रकयो रिच्छाप्रय- 

योः प्रोरखाकरणकाले त॒ तददुपायभूतमेव शरीर 

मकम्मत्वादिति व्यभिचारः । अनपे्तितशरोरव्यापारेच्छा- 
प्रयत्रभात्रसचिवस्ौव चेतनख कदाचिद्चेतनव्यापारषाम- 

श्यैदथंनात् वद्धिमदव्यभिचरितकाग्यत्वसितो चरसि; ॥ 

इ च्छाप्रयल्लोत्पत्तावपि शरोरमपेत्तणोयमिति चेत् श्पेत्ता- 

तां यल तयोरागन्तुकल्वं यत्र पुनरिमौ खाभाविकौ वा- 

साते त्नाखापेचं व्यथैस् । न च बद्धो प्रयत्नानां नि- 
त्त्व कञ्चिद्दिरोधः दष्टा हि युखानां खपादोनामाख्रयमेदेन 

इयो मतिः निव्यताऽजिव्यता च। तथा बधरादोनामपि 

भविष्यतोति सेयसीञ्चरवादे वादिप्रतिवादिनोः परा काष्टा, 

अतः परं प्रपञ्चः | आल्नाधिषठिता; परमाणवः प्रवति - 

च्यन्ते इति चेत् न तेषां खकम पाव्ितेन्द्रियग्ाधौन- 

एंविदां भरोरोवपत्त : मूढं विषयावगो धबिरहात् । अरूखा- 

तनाभपि सव्व विषयव्यापि श्डजचेतन्धमिति चेत् न स- 

जं शर ररुन्बभाजां तत् केन विलुप्र येनेदं सर्व लापूव- 

बटूनाभासयति) शरोरावरखतिरोधानात्तद्ाल्मन्येव समा- 

धीयते न वद्डिमेखं भ्रतोति चेत् व्यापकत्वेन तद्ध विषंयसं - 

बन्धा तुच्छेदेन नित्यत्वेन च विषयप्रकषाशस्भावद्यानिदटत्तौ का- 

तिरोधानवाचोडुक्तिः2 इक्तिप्रतिबन्धश्े तन्वतिरोधानमिति 

चेत् कथं तद्धि शरो रखा विषयस्रह्णम् । कचिदसख टन्तयो 

न पिरुष्यन्ते दति चेत् कतोऽयं विशेषः? इन्द्रिय प्रत्यासस्ि- 

विषात् यद्ये वमिन्द्रियाधीनञचं त्वस्य विषयवेषु तिला 

भो न सन्निधिमालनिबन्धनः सत्यपि व्यापकत्वे सवार्येष 

दक्वभावात् इन्द्रिय वयश्यप्रसङ्गाञ्ध साधां सशरोरिखामा- 

त्मना न विषियावबोष दति । तथा चके वदन्ति^पर्चि- 

स्न व्यटश्शोत् स्लयम्भ कखात् पराः पश्यति नान्तरा- 

सेति चआमवनोधे चेतन्यं नाधिष्टानभिति तेभ्यः परः ख- 
वाचैदथी सुजन्नानमयः कनस्वभावः कोऽष्यधि्ठाता कलय - 

नोयः चेतनसधिष्टावारमन्तरेणाचेतमानां प्रहच्यभावात् 

स किमेकोऽनेकोवा ? एक दति बदामः बद्ूनामसव ्नत्वे $ 

खादादिबदसानण्यात् स्नत्वे एकैव सामण्पाद्परषामलु- 

पायत्वात् नच सप्रयोष्यानां भूयसानेकमत्ये हेठरलोति 

कदा चिदनुत्म्तिरपि कायस ख्यात् एकाभिप्रायाहरोषन 
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सर्वेषां प्रत्तानेकसवेश्वरत्व' नापरोषां सद्; परिषद् भिव, 

काय तप्यतरोघे प्रये कमनी श्नरत्वम् । तदेवं कायं वि गमे 

सिद्धस कन्तः विशेषस्य सर्व ्त्वाच्र तत् चिदस्तुनि षिधेषाल- 
पञ्भः | अतो न. तच्चिवन्वनं मिथ्यान्नानं भिच्याज्ञानाभा- 

वाञ्च न तन््मलो रागहेषौ तयोरभावान्न तत्पूविका- 
प्रटिः प्रटच्यभावे च न तत्साध्यौ धर्माधर्मौ सयोरभा- 

बात्तच्जयोरपि सुखडुःखमबोरभावः सर्वदेव चातुभवसद्धा- 

वात् श्टतिसंख्कारावपि नासाते इत्यटगुाधिकरणः 

भगवानीश्वर इति केचित् । अन्य तु बुद्धिरेव ता 
भ्याहता क्रियाशक्तिरित्येबं वदन्त इच्छाप्रयल्नावनङ्गोकु- 

व्वाशाः षडगुणाधिकरणमयनित्याह्ः | स किं बडोशक्तो 

बान तावत् बड़ोबन्धनसमाल्िप्रख बन्धनद्ेतोः क्तोथादेर- 

सम्भवात् इक्तोऽपि न भवति रद्धविच्छेदपर््यायत्वा क्तं : । 

निव्यश्चक्रः खात् यदाह तत्रभवान् पातञ्चलिः"क्े थजन््- 

कर्मविपाकाशयेरपराग्डष्टः युरुषविेषरईशर'' इति । 

आअलुमानचिन्तामणौ ईश्वरवादो यथा 

५ एषमतभाने निष्पिते तस्पाच्जगच्धिर्मा षुरुषधौरोय- 

सिद्धिः चित्यादौ कार्यत्वेन घटवत् सकटर्गत्वालुभानात् । 

मह च्ित्यादि प्रयेकं न पच्च; तख खन्द नाभिधातमशथक्य- 
स्वात् मापि भिखितम् एकश्दपाभावात् अत एष शकटैल- 
विचारारम्भकसं शयविषयः, तथा विवाद्विषयोवा न पक्षः 

श्कख्पामावेन तयोस्तावत् पङ्ोत॒मशक्यत्वात् वादिनो. 

भिशवितत्वे न खंशयाभावात् । न च॒ वाद्यद्मानयोसल्ध - 

स्वेन मध्यस्थस्य संय: | अदुमानाभ्यां तख संशयः 

सध्यस्यप्रश्नानन्तरद्चाहमानमिति परश्राञ्यात षटेऽपि 

कदाचित. तयोः सम्भवात, प्रये कसं शये विवादाभारत्वे - 
नादुमानेऽर्थान्रतापत्तेच । न च शरोरापेकतेख कला 

यच्च छतं शरीराजन्य' जन्यः वा प्तः जग्याक्मवि- 
शेषयुशशब्द त्कारसगादयका लोनवेदषटादिलिष्यादि संप्र 

ङायाखामौश्वरमात्रकंट'काणामसयन्ात् असिद्धे अट- 

शारा शरीरिषोऽपि चित्यादिकटत्वात् । नापि जन्य- 

"शत्यजनः' जन्यम् उभयलिद्धकतिजन्यान्यजन्य' वा पकः 

चित्यादोनामदष्टह्वारा जन्य सतिजन्यत्वात् । नाष्यटष्टजनक- 

क्यगन्' जन्य" ठतिसाक्षाद्जन्य वा पकः ैश्ररकतेरटष्ट- 

अनकष्पेम चितौ तदभावात् चटाद्ाषष्येवं. पच्त्वे नांशतः 

` सिञ्रलाधनात् । भ च कितिरोव परशः, आद्रेण सन्द्ग्धा- 

जक्षान्तात् । भ च॒ निदधितविपन्च ेतशन्देहात् सष्ति 

गाश हेतो वाध्याभाववषैभितवस यस द्रूषकत्वात् स च | 

साध्याभाववति हेतसन्देहात् हेतमति साध्याभावसन्द् हा- 

हा उभयधापि दोषः । न चेवं पऽपि तत्, अहमान- 

माल्रचेदकत्ये न तेदितरन तद्ध दरूषकत्वात् । चक्रे हेतो- 

रनिःशयेन सन््ग्धानकान्तिकं तन्निशयेन साध्यसन्देदहवति 

साध्याहुभितिरेव पच्चवत् सामसोसत््वात् । अत रबाष्भुरः 

पक्चसम इति चेन्न तसखापक्चत्वन हेतोः पच्चधर्भताविरद्ेख 

ख्यापनाहमाना विषयत्वात् । तद् वदखापि पत्त्वं प्रति- 

ज्नादपप्तिः। अत्र मानान्तराघौनतत्साध्याचमित्य- 

नन्तरञ्च परच्ेऽलुभितावितरेतराश्रयान्नकमभ्युमानम् । 

तल्ापि चित्या सन्द्ग्ानेकान्तात्, चितेरविवादविषय- 
तवेऽ$ङ्करे साध्यमाने अथान्तराञ्च । किञ्खौवभेकेकोपा- 

दानाभिन्नसिद्धावपि नेश्वरसिद्धिः नापि सरगद्यकालोनं 

दयक पलः परश््ति सर्गाद्यसिदगेः इति" पच्चा्ेपः । 

किञ्च सकतकत्व' ? न तावत् लतिमत्य हभावः कंतिम- 
च्जन्यत्व' वा अद्यदटादिना सिद्धसाधनात् । उपादान- 

मोचरापरोत्षन्नानविकोरषालतिमच्जन्यत्व' तदिति चेत् 

उप्रादानगोचरत्व' यदि युत्किद्धिडपादानगोचरत्व वदा 

ऋखद्1दिनाऽर्थान्तरत्व' न्ञानादौनामपि जनकतव' विव- 

सितं नच वटोपादानगोचरन्नानाटोनां लितिजनकतव 

सम्भवति व्यभिचारादिति चेन्न च्ितिजनकादषटजनकन्ना- | 

नादौनाम् उपादानविषयनियसेनादष्दारा तेरेव सिद्ध 

साधनात् | न च साचात्तव्जन्यत्व' विवक्षितं तद्धि न कति 

लन्याजन्यते सति कतिजन्यतल् स्जनकलत्य्चबह्ितो- 
त्र शवबस्ित्व' वा चघटट्टान्तस्य साभ्यविकदत्वापत्तेः 

चटादौ कुलालादिकलं कल्वाभावप्रसङ्काञ्च। न च शरीरक्रि- 

यादृष्टान्त इति वाच्य् षटेनामैकान्तात् वे्टात्वखोपाधि- 

त्वाञ्च | नापि चि्ादय् पादानगोचरत्वं बिवक्ित अप्र 

सिद्धैः न चोपादानशब्दख्य सम्बन्धिशब्दत्वेन षटक्चित्यादि- 

समभिव्याहार तन्तदुपादानगोचरत्व' चैल्नोमाटभक्गोभत्रव- 

दिति वाच्य" शाब्दे हि बोधे तथा न चात्र शब्द् प्रमाणं 

वादिनो ऽनाप्रलात् । अहमाने लवदुगतेन व्या पाकत्वप्पे- 

निन ख्पेण व्यापकलिद्िः तद्धोपादानत्वभेषेति क्थ 

नार्थान्तरम् । किद्धौव' घटादावपि तद़पादानलेनेबोपस्वि- 

त्यासामान्येन ख्पेण कुल ष्यलु पस्वितेव्यै्रिरेव न र्ट्यमत । 

चछपि च साभान्यलच्चणया न्नानलत्तण्या योगजधमे- 

ख्पया वा प्रत्यासन्त्योपादानगोचरापरोक्तन्नानतच्जन्य- 

विकौ्षाकतिमता ऽखदादिना सिद्गसाघनम् तेषां चित्य 

व्यवहितपूवैसमयाशन्त्े ऽपि तदतः सत्वात् अडषटदारा. 



ईश्व ( १०१७ | ग्व 

तेषामपि जनकत्वसभ्भवाञ्च ) न्ानादिसात्ताच्जन्यत्वख 

निरस्तत्वात् । अथ योगजधरममांजन्यजन्यसविकल्यकाजन्य 

खामान्यलक्तयाप्र्यासत्यजन्योपादानगोचरापरोत्तन्ताने चि- 

कौर्षाकृतिमञ्जन्यमिति साध्यम् यदा अनागतगोचरसा- 

च्छात्कारजनकप्रत्यासत््यजन्यजन्यन्नानादिमदजन्यः ज- 

नरम् अनागतगोचरसाच्तातकारजनकप्रन्ासन्त्यजन्यो- 

प्रादानगोचरांपरोच्तन्नानविकोषांङतिमञ्जन्यमिति साध्यम् 

क्नानाव्यवह्ितोस्तर समयवर्सोच्छाव्यवबह्ितोन्षरच्षख्वचिं कती- 

नां जनकत्व' विवच्तितं न तु न्नानादौनां यौगपद्य पौवा- 

प्यं वाऽतो न बाध्याप्रसिद्धिमदा च्ित्वादौ बाध डति सैवं 

यो गजधमेसामान्यन्नानङ्पप्रत्यासत्तोनामनागतगोचरसा- 

च्ात्क्रारख च तच्जनकप्र्यासत्तोनाच्च परखाप्रसिद्गतया 

तदजन्यख सा्चात्कारखाप्यसिड्त्वे न परच्साध्ययोरविेषणा- 

सिद्धा परं प्रयाच्रयाचिद्धः साध्याप्रसिद्धेः | तत्दिद्गौ 

वा प्ते तद्जन्यत्वासिद्धिः चितिजनकाटषटजनकङति- 

चिक्ोरषासाच्ात्काराणां र्योगजघमा द्यजन्यानामदष्द्वारा 

चितिजनकत्वेन सिडसाधनात् न च तादशसाच्ताच्ज- 

न्यत्व' विवक्ितं धटादिद्टान्ते तदसम्भवात् | इषटान्ते 

चटादौ जनकेटसाधनतान्नानखाहमितित्वेन जन्यस- 

विकल्यकव्याश्चिपहजन्यत्वेन साध्याप्रस्ङ्धिञ्च। नच 

व्याश्चिगखेन साध्यं सिध्यति व्याश्चिञ्च यत्र यतर कायंत्व' 

तत्र॒ तन्न तदुपादानाभिन्नकटं तमितिद्पा न तु यद्यत् 

कायं तत्तत् किञ्धिदुपादानाभिन्नजन्धसिति वञ्च 

यत्र काय्यं त्व तल तदुपादामाभिन्नजन्यत्वसिति विथिषटव्या- 

ह्या चिल्यादौ का्ैत' चित्याद्युपादानाभिन्नजन्यत्वभेव- 

साधयास्यतो न चिडसाधनमितिचेन्नषटे पटे च व्याप्निसडहः 

का्यैतवद्ध किं प्रत्ये क षटोपादानाद्यभिन्नजन्यत्वेन, तत्तुपा- 

दानाभिन्नजन्यत्वे न, उपादानाभिन्नजन्यत्वेन वा आद्यं - 

पटोपादानाभिन्नजन्यतादौ कार्यःत्वख व्यभिचार एव | 

इितयेऽनद्धगसः 1 तत्तच्छन्द्ाभिधेयवटाद्य् पादानगतादुग- 

तद्छपाभावात् कथं व्यापकता स्रः । तत्तच्छन्द्खखय खभावात् 

समभिव्याह्वतपरतया नायं दोष ईति चेत् न अलुमाने- 

अब्दसवभावो प्रन्यासस्या प्रयोजकत्वात् ! श्तणएवेदानौं देव- 

दत्तोबद्िरच्ि विद्यमानत्व घति र्टह्ासक्त्वात् विद्यमानत्व 

सति योदा यत्र नाचि स तदा तदतिरिक्गदेशेऽस्ति 

यथाऽ्ेव बह्हिरसन् ग्ट प्रति्ामोत्यत प्ते ट्ान्- 

साधारणयत्तत्वयोरदुगतयोरभावाच्रान्वयो किन्तु व्यतिरे- 

कंन्युक्तम् । तोये सिद्खसाधनमेव । अथ सर्गाद्यकालोन 

दपणुकं न्ञानेच्छाठतिखमानकालोतसामपौजन्य कां लवात् 

चटवत् ¦ अदषटसामसीजन्यतं ऽद्टत्वापश्चिरिति चेन्न परर 

परति सगाद्यसिद्धेः ज्ञानादोनां सिद्धावपि हमणुकषाजनक- 

त्वात् तदानीमसिद्धावप्रयोजकतवाञ्च | रतेन सर्गाद्य- 

कालोन' इपर णक इ प्रणकासमवायिकारणसभकालोनकति- 

जन्यभिति निरतं ॒ह्पणुकासमवायिकारणसभानकालोन- 

छतित्वेन गौरषाप्रयोजकभ्यामजनकत्वात्?› शाध्यासेपः । 

“किञ्च काय्य त्व' १ न तावत् योगोपस्थितमव्यहत्म् असिद्धेः 

नापि पूैकालासन्े सव्यत्तरकाल सम्बन्ध :,तत्तवपूरेकालख्था 

भलुगतत्वात् सकलमू्वकालखाप्रसिद्ः नापि कादाचित्- 

कत्व' प्रागभावप्रतियोनितव  ध्व'सेनानैकान्तात् । नापि सचे 

सति तत्त्व सल्ताजातेः परं प्रत्यसिद्धेः खद्पसत्त्वख च 

ध्व सेऽपि सत्वात् यत्त, अयं षट; एतद्वटजनकानित्यन्नान- 

चिकोर्षाङत्यतिरिक्तन्नानादिजन्यः काय्यं त्वात् पटवदिल्यादि 

तन्न विपच्ते बाधकाभावेनाप्रयोजकत्वात् अन्ययाऽय घटः 

` एतद्टजनकानियादष्टातिरिङ्गजित्यादटजन्यः कायैत्वात् 

अपरषटवत् । एतत् चखदुः खसाच्ातकारौ एतच्जनकानित्य- 

चखखदःखसाध्यौ खद: खसाच्ात्कारत्वादित्यादिना नित्य 

धमद्ुखदुः सताश्रयसखयापि भिद्धिपरसङ्गात् । अयं घटः खजनका- 

नित्यन्नानाद्यतिरिक्रनिव्य न्नानाद्यलन्धः अपरवटवदित्यादिना 

सतूप्रतिपक्ताञ्च । केचित्त श्यते ताबद्भिमतविषययाद्िणो- 

न्द्रिये भनोनिवेधषतः घु सोमनःक्रियालक्रलो यलः तथा च 

सर्गाद्यकालोनशरोरजन्य ज्नानध्व सानाधारकालाधारन्ना- 

नजनकात्मसनःसंयोगजनिका मनःक्रिया वन््रनोगोचर प- 

यल्लानाधारतन््ननोगोचरप्रयज्ञतद्वय्ायेतरसकलकारणाधा- 

शर्कालानन्तरकालानाधाराद्य सत्ताका तन््नःक्रियात्वात् 

समतन्दमनः क्रियावत् अर्थात. प्रयल्नाधारकालानन्तरकाला- 

धारा सा क्रिया सिद्धतया, तत्र सर्गाद्यकाले न्नाने 

जनकमनःसंयोगजनकक्रियायां भानाभावः पूर्वक्रिययैव 

संयोगसंभवात् । ञ्चरवादिनां तन्छनोगोचरप्रयल्ाधा- 

रकालोऽप्रसिद्धणव ्रियाल्व्व हततव व्य विगेषणत्व च्च । 
किञ्चैवं प्रयलानाधारकालानन्तरकालाधारत्वम् अथात् 

तत्िङ्ौ मानान्तराटोञ्चरासिद्धाव्ांन्तरत्वमि ति" हेत्वा तेषः। 

“खल्ोच्यते अदष्टाद्वारकोपाद्ानगोचरजन्यलत्यजन्यानि 

समवेतानि जन्यानि, खददटप्रागमावव्याष्यप्रागभावाप्रतियो- 

ग्य्.पादानगोचरापरो च्न्नानचिकोषीढतिमच्लन्यानि, स्व 

जनकाटष्ोत्तरोपादानगोचरापरोत्तश्नानविकोषारतिमच्ज- 

-न्दानि वाश्चपरोत्तन्नानचिकोर्षाप्रयल्षिषयोभूतोषादानानि 
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शा सशनेतेत्वे सति प्रागभावप्रतियौगित्वात् यदेवं 

तदेष अथा धटः | तथा चैतानि तस्मात्तथा | उक्तपे 

कचिदनन्तभावेऽयि तदादाय निरुक्गस्य पत्तत्निहे शे 

समूहालम्बनद्धपेवालुमितिरत पत. खते । न च जन्यरत्यज- 

न्यत्वं तावत् आअनतुगतेष्व क्पाभावेन यहोतुमशक्यमिति 

वाच्यं जन्यशयजन्यत्व' दहि ज न्यतिजन्यान्यत्वमित्यन्यत्वे न 

खपेख सामान्यलक्षणया तावताषूपस्ितेः न च जन्यत्व 

विरेषणव्याइत्त्या प्रसिद्धिः प्रमेयो घट इति बदेव्यावन्तं कत्वे 

मापि तदुपरक्गब्धेरुटे श्यत न तखोपर ञ्कत्वात् । उक्तान्य- 

लशन्यभेव सकटकत्वम् अतएव षटभोक्ता न तत्का व्य- 

बद्धियते णएवञ्चु न्दफत्कारादीनां पक्ततव न्नानेच्छा- 

दोनामपि पर्चलाच्च सन्दिग्धानेकान्तः उपादानख 

सिद्धत्वे ऽप्ुपादेयखा सिद्धतवा सहत्वे न तत्रापि चिकोषां | 

यद्वा पदे देतौ च समवेतत्वं न विथेषणं तेन ध्व सोऽपि 

पचः सध्ये चोपादानपदं कारणमाल्रपररूपाटेयमेव वा ज- 

ज्येच्छ[उत्यजन्यत्व ञ्च पत्ते विवदितं तेन रंतिध्व सख ठंति- 

जन्वत्वेऽपौच्छालन्यत्वाभावात् पच्तवम् । कितिरेव वा पत्तः 

न चाद्रे सन्द्ग्वानेकान्तिकं प्चपत्षसमनिरपेते्च बटादौ 

निदितव्याप्रलिङ्गख तयोदृर्भनेनोभयव्राचुमित्यषरिरोधात् 1 
नन्वलुमित्बोरन्योन्यापेक्तत्वं येनान्योन्वाश्रयः खात् प्रति- 

ज्राया अबिषयत्वात्तत्र पक्चसमव्यपदेशः ! न चाङ्रख 

पक्तवेना निहू^शात्तत्र न पक्तधर्मतान्नानमिति वाच्य्" सिषा- 

धयिषाविरहसडहकतसाधकप्रसाणविरहव ति लिङ्गन्नानखा- 

हमिविमालकारखतात् । तञ्च चितौ पञ्चायतन रे खत 

श्वेति न कञिदिशेषः। यदि च कितौ हेठनिच्चयद्शायां 

छेठमत्तयाऽदध रख निखयस्वद्ा कं खन्दिग्धानैकान्तिकम् १ । 
अथय पत्तसभे सध्याभावसामानाधिकरण्यंययाद्धेतौ व्या- 

प्रिसह णव नोत्मदयते उल्मन्नोऽपिवा बाध्यत दूति चेत्त{ 

महानसे धूमव्याश्चियहो नखात् भूतोऽपि वा बाध्यत स- 
न्दिग्वद्धिपये तापवेतधूमवताभेकध्माभावे नापेक्तत्वाद् तखा - 

त्साध्यसन्द् हवति हेतुनिचयो न दोषः किन्तु युणणएव । अ- 

न्यथालुमानमानखप च्छिद्येत । पत्तादन्यत्र दरू षणनिति यदुत 

तन्न प्तान्यत्वं यदि, तदाऽनपे्षितालुभितिनं खात् । अथ 

सन्दिग्धिसाध्यान्यत्व साधकवबाधकप्रमाणाभावविष्यान्यत्व 

बा िषचितं तदाद रऽपि तन्ना अध प्रतिन्नाविषयान्यतव' 

तटा साया हनिष्च्छेदः नियतदिषयन्नानाजन्यत्पेन प्च 

विभेषष्ठात् सवविषयन्नानखिद्धिः साध्ये च न्नानेच्छाप्रय- 

बनाना विेषणत्वे न विचि भाधनत्व' भिवच्ितं तेन न 

तदापल त्वितरे नार्थान्तर' सामान्यतोऽपि साध्यनिरदेभे- 

पन्चधर्मतावलेनाभिमतविश्ेषसिङ्धः। नन्वादयसाध्यदये घटा- 

दयुपादानगोचरापरोच्न्नानचिकौर्षाकतीनामेव जनकत्वसा- 

या्ि्य्धान्तरम् | न च तेषां व्यभिचारात् च्िल्यादाव- 

कारणत्वमिति वाच्यम् | अनादौ प्रवाहे कखचित् कदाचित् 

चितिदयणक्ादि पूरे षटादयुपादानगोचरन्नानादिसत्वात् | 

न च सर्गाखकालोनखापि पच्तत्वात्ततरे ्रसिद्धिः पर प्रति 

तदसिद्धेरिति चेत् न ज्ञानादीनां ब्रयाणां खविषयसम- 

वेतकाय्ै" प्रत्येव जनकत्वावधारदेनेतदलुमानख तद्विषय. 

त्वात् आतणवान्योपाद्ानगोचरापरोच्चन्नानाद्यजन्यत्वे न 
पक्चविभेषश्यसपि न युक्तम् । ठतीयसाध्ये त॒ नार्थान्तरं 
क्ित्यादेषेाद्य् पादानासमवेतत्वात् । नल सामान्यलच्खा- 

दिप्रत्यासत्या जिचयाद्य् पादानगोचर यत् प्र्क्तं तच्जन्य- 

भेवास्तु तथाचेश्वरे म प्रत्यच्तं न ॒नेच्छाप्रयल्लो तयोः समा- 

नाधिकतरन्नानाविषयेऽसनच्वात् | न च ताडशप्रलासन्य- 

चन्यत्व' प्रयते विशेषणं, परं प्रत्सिद्धिरिति चेन्न द्रव्यत्वेन 
ज्ञानलक्षणया वा कपालगोचरप्र्यदेऽपि घटाद्ावकटं- 

त्वात् क्तित्यादौ कटं तनिर्वाहकं स्नानं सिध्यत्तदिल क्षणमेव 

सिध्यति न चावयव्रविनागहारा ्िन्यादिपुद्धलत्तणात् सख. 

द्रादिषु इस्तकतेपात् परमाणुदयस योगेन दयणकेष्वऽखदादि 
कट कत्वादिखतः सिद्धसाधनमिति वाच्य" तत्र हि चिति- 

नाथे कत्व न खर्डचितौ अषस्छितसंयोगेभ्य ण तदु- 

त्पत्तेः सकलतदुपाद्ानगोचरन्नानेच्छाङतोनासभावाञ्च यत 

एव हप्रणकेऽपि न करटः जलचलेपादधिकपरिमाणसरुद्रादेः 

स प्रत्तत्वमेव घटस्येव | नतु घटे छाध्यविक्रलत्वम् अन्वय- 

व्यतिरेकाभ्यां ज्ञानादैरेव जनकत्वात. नतु तदाच्रयख 

धर्मिंयाहकस्यान्वयव्यतिरेकख वा साहकख्याभावात् । न 

च घट अगत्मजन्य उत्प्रत्तिमत्त्वात् न्नानवदिति वाच्यम् च- 

त्मसमवेतत्वस्यो पाधित्वात् षट आकाश्जन्य उत्पमत्तिमच्वात् 
शब्दवदिति बत् अप्रयजकत्वाद्धेति चेन्वंवं प्रयल्ञशदात- 

संयोगञ्च ाहारा घटद्ेतुरतः प्रयल्नवानात्भापि हेतुः न 

चात्मसंयोगे सत्यपि प्रयल' विनान चेष्टति प्रयल् णव 

तत्कारणस् असमवायिकारणं विना काग्यादत्पत्तेः न 

चाल्म्ंयोगख कारणतो ऽपि संयोगपरिचायकमात्रमात्नेति 

वाच्य" स"योगमालसखाकारत्वेन संयोगिषिभरेपितख हेत्- 

त्वात् । आत्मसंयोगव्यतिरेकग्रयुक्तक्रियाव्य तिरेकासिद्खनात्म- 

सयोग; कारणमिति चेन्न या क्रिया व्याधकरणयदीययुख- 

जन्यासा तत्खंयोगाखमवायिकारणिका यथा सखर्गवदटू- 
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इध्यस'योगज क्रियेति तत्सिद्धः नच क्रिवायामू्तमालसम- | 

बेतासमव्रायिकारणत्वनियमः कायं माल्राभिप्रावणन्नानादौ 

व्यभिचारात्  विशेष्याप्रयोजकत्वात् असमवायिकारण- 

सयोगाश्रयख्य ततकाव्यजनकत्वनियमाद्च । चन्ये तु 

अलङूलकेतिशमवायित्वं कट॑त्व' न तु जनकत्वे सति, 
गौरवा९् कन्तंरि कारकव्य वहार ञ्चा भयुक्तानां “सषिेषख'" 

दतिन्यायेन संतिपय्यं वसन्न एव । णवं ज्ञानेच्छाङतिजन्यत्व- 

मेव साध्य तदाश्रत्वमेनेशवरस्य कट त्वम् । अथ घटे ठति- 
साध्यं टसाधनतान्नान' चिकीर्षाद्वारा हेतुः तद्धन, 

प्र्यच्ं चिकोषांविषयेऽनागते इन्दरियासामथ्यीत् किन्त्वु- 

भितिद्धपं तथा च साध्यपिकलोऽान्तः साध्याप्रसिद्धिेति 

चेत्र सिहटत्यसिङविषया हि कतिः सिद्धविषय प्रलयच्चे सति 

भवति नङ खपौदनयभ्रानां सस्थामविशेषो ठतिसाध्ये- 

हसाधनारण्यक्यव्ख प्रत्यकेखोपभ्विति' विना रत्निः 

आतणव यागे शब्द्ात्तदुपजो विलिङ्गादा रतिषाध्येटसाध- 

मत्वे ऽवगतेऽपि इविरादीनां प्रयक्तेणालुपस्वितौ न 

प्रञत्तिः न चोप्रादानप्र्यच्च' प्रवत्तंकन्नानोपन्तो णस् 

चप्र्यच्परमांणौ तत क्रियायाभिष्टसाधनतान्नानेऽप्यप्रहत्तेः 

प्रहट्निविषयष्डदङ्करादेः प्रत्यत्चत्वान्न शन फुतकारादिना 

व्यभिचारः न चाभिमतसाहकेन्द्रियसंयोगान्नसि 

प्रयल्नजन्यत्किय)प्रदशनाद्व्यभिचारः ऋट्टसकतत्वगि- 

न्द्रियेख हि भनोवदहनाडोनाचपलन्प्ेन तङ्गोचरप्रय- 

लाच्नाडोक्रिया ततः श्यथेवद्वे गवन्नाडया नोद्नाननसि 

क्रिया नतु प्रयत्नात् । अतर जलाद्यभ्यवदह्धारमलोत्छ- 

ग हेतुनाडोनामनाद्यभ्यासवा सनावशाद्ढटसदकतत्वगिन्दरिये- 

पलम्भात् तद्गोचर; प्रयत्नः | नन्वव घटादावभिते 

जन्बत्वदश्नादौञ्वरेऽदनितिरेव न सिद्योत् यथा च प्रत्य 

शख न्दरियजन्यत्वे ऽपि नित्व' तदीश्वरे तयालुभितेर्नित्य' 

जन्यत्वे ऽपि सा तल निधयेव अनिलयेनानादिदखकाद्य- 

छजननादिति चेत्र खखदुःखाभावषादिसाधनानुमिते ति 

घटादौ हेतुत" ब्टद्धोत' न च तावता शरोराडटाभा- 

बेन सुखमस्य रो न स्ियादौ तखावुमित्थियाय सम्भवति 

न च त्राटशादुभितेरनुभियन्तरख वाऽनु"भतित्वेन घटादौ 

हसिगिषवप्र्य चत् हेतुत, ग्टद्धोतमतो नेश्वरेऽचुसितिः ।| 

नन्वहं षजन्यरतिसाध्ये चिकःषांविरङ्ाट्व्यजिचारः 

तृष्टन्ेन चिव्यादो हे षसाध्यत्वादौश्वरे हषोऽपि खात. 

दवेषवतः संसारितरिन भगवतोऽपि क्या खादितिचेन्न 

न हि स्पादिद्धेषादरेव तच्नारादुकरलव्यापारे दतिरत्मत्त ~ 
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भरेति प्रयोजन विना दुःखेकफये प्रच्चावतां ठतेरदु- 

पपे किन्तु दुःखसाधनध्व सं तत्साध्यदुःखादुत्माद' 

वा फङदिश्य तल्धाधनतान्नानात्, तथा चेटसाधनता 

त्ानाक्षलर च्छाय वेति रंव रतिकारथ्ये ल प्रलात् इषस्तु 

परम्परया तडुपक्ीणः, कुतस््रहि देषः, चलु हं ्नोति 
चबाधितप्रत्ययात् । न चाटश्यकनुरलपलच्धिवाधः, अलप- 

लध्धिमाब्रख बाधकत्वे ऽतोन्द्रियोच्छेदात् योग्यादुपलब्धेखा- 

सिदध: परात्ननोऽयोम्यत्वनियमात् शशण्टङ्गप्रतिवन्दयां 

च नादश्यमाल्लनिरासः पररमाख।दिखोकारात् नाष्व- 

योग्यकतंकनिरासः चेष्टया न्नानादिमत, परात्ननोऽलु- 

भानात् परर प्रति तख योम्यत्वात् । नापि शङ्गे पशुत्वदद् 

प्रयोजकं, कतः कां माते कार्वाकधारपयात् प्रतिव- 
न्द्मिबखादरूषखत्वात् । शथे पशुत्वे नायोग्यण्टङ्भसिलिः 

कृतोनेति चेत् अर्थान्तरत्वात् विपत्ते बाधकाभावात् व्याघ्रा 

सिद्ध: श्टङ्गतवख योग्यसंस्थान विशेषव्यङ्गगरत्वे योग्य विरो - 

घेन शर्धिठमथक्यलात् शथे श्टङ्गखात्यन्ताभाव इति से 

षाभवाधितप्रत्य्तबाधतत्वाञ्च। खथ ढतिकारयेल् योरनान्चय 

व्यतिरेकाभ्यां व्याति यहः तन्मते व्यापककतेः सत्त्वेन देगें 

समये वा लतिमान्रव्यतिरेकानिरूप्रणात. नित्यरतेरन्वयो- 

ऽपि ग्टहोतो न वङ्किमान्नरव्यतिरेकोऽस्ति ग्यहते च । न 

चेवमाकाशात्मनोरप्यिद्धिः समवायिमान्रख व्यतिरेकःनि- 

ख्पयेन कार समवाविकारणजन्यमिति व्याप्ररसिदचे- 

रिति वाच्यः समवायिकारणत्वपष्े डि तत सगाभावोऽ- 

प्रयोजको नि्मित्तमानखाधारण्त्वात् किन्त यत्सम- 

वायि तत्र काये यच्च॒ सभवायि तत्र नेचन्योन्याभाव- 

मादाय कायः समवायिजन्यमिति व्यापिसहसम्भवात्। 

समवायत्वेन तवोरन्योन्याभाओऽस्ति गद्यते च | यदा 

भावका्ययं' समवेतमिति व्याप्ना तयोः सिद्धिरिति 

यथा हि यद्यदरे रन्वभे धृमोग्टहोतसल चदयतिरेके धू- 

भव्यतिरेकयहात् वद्धिधूममातयोग्यापतेय हः नतु पर्व- 

तोयद: अन्वयव्यतिरेकखद्धात् | न चान्यान्वयव्यतिरे- 

काभ्यामन्यव्या्चियङेऽतिप्रमङ्गः 
रेकपडः तद्तामान्ययओनाधक भिना व्याश्चिपद्ात् सच 

उत्पद्यमानः खकलधूमगोचरो- 

यद्विेषयोरन्वयव्यति- 

वङ्किधूभव्थाप्रिपद्े 

धूमत्वपुरस्करारेख प्रिदबधसगोचर ए न भवतति | तथे 

छापि सतिविरेषकाग्यं विरेषयोरन्यवव्यतिरेकपद्ो बाधकं 

विना तिकाव्येतवमाल्रयोव्यारप्रियह उ्रावः न ठ प्त 

धर्मताबठेन अबिेषान्वव्यतिरेकयहः अदुमाननावरो- 
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च्छेद प्रसङ्गात् । एतेन “"काग्थत्वख विपक्चषटत्तिहतये सम्भा - 

व्यतेऽतोन्द्रियः कत्त वेद्रतिरेकसिद्िविधुरा व्याधिः 

कथं सिध्यति । दश्योऽयव्यतिरेकशिद्धिमनसा कत्ता समा- 

धोयते तस्याद्यापि तदा इशथाटिकफमिति व्यक्तं विपत्ते 

च्णमभिति'"निरख्म् । नहु यदि कट मालरव्यतिरेकखदहा- 

दडश्यशट सिद्धस्तदा वद्धिमालव्याप्रधूमादण्यजट्यैषि 

दिरपि स्थात्, न खात् अटश्यवङ्क धमालपपत्तेः दण्यखेव 

तन हेतुलात् । नद ज्ञानेच्छाप्रयत्तयव्यतिरेकाच्र काय- 

व्यतिरेकः किन्तु एकेकव्यतिरेकात् तथा च व्यधेविगेषत्े 

षिगिषव्यतिरेको न हेत्व्यतिरेकव्याष्व इतिन डेतोविथिष्ट 

सिद्धिः साध्याभावव्यापकाभावप्रतियोगिन णव साध्यगक- 

त्वादिति चेन्न यत एकंकव्यतिरेकात् कार्यव्यतिरेकोऽतणव 

कायैतवारेरेकेकं सिध्यच्नयमपि सिध्यति । आस्तु समाजः। 

ख्यादेतत् अशरीरसरपन्ननिलत्तानादिमान् कत्ता पक्त 

विवक्षितः घटादौ च कायेत्वख्य तद्वि परोतकट'सहचारादि- 

द्थंनादिशेषविस्दत्वसिति न इेतोर्विवल्तितसाध्यविपरीतस- 

इचारमानखधादरूषणत्वात् अन्यथाचुमानोच्छेद् प्रसङ्गात् | न 

चानिग्यन्नान।सर्वन्नयरोरकरटत्वेन समं कार्यत्रख व्या्चिर- 

स्ति येन तदिपरोतसाधने विरद खात् तादशव्याभ्चिच्च 

स्वया जया वा नाङ्गीक्रियते अद् रादौ योम्याहुपलम्न 

शरोरिकक.त्वाभावात् । आथ यथाद्थैनबलप्रहततव्या- 

प्रपाऽनित्यज्नानादिमान् कर्तेोपनेयः पच्चधर्मतया च नि- 

व्यन्नानादिमान् तथा चोपनेयविशेषयोर्बिरोधेन व्या्धि- 
पक्धम्पैतयोषिरोधात् परस्पमरसहकःरिताविरडान्नालुमान 

विशेषविरोधादिति चेन्न अनिलयन्नानादिक्ंजन्यत्वेन व्या- 
प्रयभावात् स्ञानादिमत्कतंजन्यत्व्याप्रेः प्चधभमेताबलेभ्यः 
िगेषाषिरोधात् केवलाया व्यापनेशच पत्तधर्मतायाच्च एययु- 

परनायकत्वाभावाञ् एकवय््य प्रसङ्गाञ्ध तया च निरपे्- 

तावां व्रिचेषालुप्रस्यापनादेव न विरोधन्नानं सापेच्तता- 
दयायाञ्च सहोपलन्प्रारेव व्रिरोधप्रतियोगिनोः सिद्ध 

सिद्धिभ्यां विरोधभावन्नानाभावाञ् । लिङ्गविथेषेख साध्य 

शिकरषेण च णप विरोधो च विशेषव्रिरोधः यवा चन्द्न- 
प्रभयवद्किभानय' सछरभिधमवत््वात् | नतु त्ञानतनित्य- 

ल्योः कनताशरोरित.योच परस्यरविरुद्तःन रएकधम्य 

समावेशात् कथं नित्यज्नानादिकनंसिङ्धिः, न उपसंहर 

स्वानाभावात | तथाहोश्वरे तद्वो चागरोरित्कलैव- 

ङविनिन्यत्ये च उपर छ्छिथमाये विरे, न त॒ खाश्रयस्थिते 
क १ 

उभवाचऋद्प्रसन्तात, न चेश्वरस्तद् बधिरो पर्यिता उप- 

दश्व 

स्वितौ वा धर्मियाहकमानेन तयोरिरोधापहारात् अद 

पर्िते च तयोर्विरोधन्नानमकिद्धिकरमेव अखयाद्ाद 

बुहो व्योमादौ कुविन्दे क्तानि च उपस्थिते विरोधोष 
सहारात्, बृ डिनित्यत्योः कट लाशरीरित्योरनधिगमे- 
$पि ‰रेऽरो रिक लनित्यन्तानादिसििर ्रय्ैव । 

च्छतणएव नित्यत्वयवत.यो्गिरोधन्नानमकिञ्चित्करभेमेति 

परमाणुसिद्धिः। रै खरतट्नुन्रयादिकं तर्कितमिति चेन्न तर्क 

परसञ्जनख्थ सं यस्य वाऽन्नानेऽसश््वात् । खादेत् षटादौ 

छतिसाध्यता इहस्तादिव्यापारादिहारेवन द साच्चात,न च 

पितापुनयोरेकषटसाधकत्वमिव प्रयलहस्तादि व्यापार्योः 

साधकत्व' वाच्य' घटां इहस्तव्यापारादिना व्याप्रियमाण 

कुलालसमौपदे णस्यसख इस्तादिव्या पारश्न्यस्य तद्षटक- 

त्वापततः न च इस्तादिव्यापारवत्ताऽशरोरख सम्भवति 

अन्याटशो च ठतिसौध्यतान दृटा, शरीरतद्व्रापारौ चाष्करे 

बाधिताविति कक्रपि बाधः । अन्यथा तदहमानात्- 

चतेल्न्न एव कत्ता चितौ च अलुमोयते बुदधप्रादिमत्- 

परात्मनोयोभ्यादुपलब्धिबाधाभावात् शरीरव्यापारहारै- 

व च लन्तसख डेत्वात् शरोरव्यापारस्य चाह्कुरे बाधात् 

नाधितदूति चेत्तर्िं कत्तमात्रस्यापि तद्दारैव चेतर 

कायक त्वद् शेनात् तत्रापि कट माते बाधोऽयि। खच्च 

कतिखाध्यत्वो शरोरव्यापारजन्यत्व' प्रयोजकमिति सए- 

बोपाधिः। एवं न्नानेच्छयोर पच्छा तिहरा जनकत्वमिति 

कथं ह्वार विना ल्तित्यादौ जनकत्वमिति । उच्यते । जन्व- . 

मात्रो इस्तादिजनकक्लंतित्वोन न. जनकत्व' चेष्टायां चि- 

त्यादौ चव्यभिचारात् षटादौ च तथा जनकत्वनिति जन्य- 

मात्रे सतिमाल्रख जनकत्वविरोधिवियेषयो जेन्यजनकभोवे 

बाधकं विनासामान्ययोरपि तथाभावनियमात् | न हि वि- 

षे धिरेषप्रयोजकत्वे न सामान्य प्रयोजकत्वविरोधः। चेष्टो तर 

काय शरोरदारव शते्ंठत्वात् तेन विना चिव्यादौन ल 

तिकाध्यतलभिति चेत् चेष्ट तरकार्यमाल्े शरौरव्यापारङति- 

त्वेन जनकत्वे चित्यादौ व्यभिचारात् । किन्त तदिशेष- 

घटादौ इक्रत्वात्] न सैवमामवातजङ्ोरंतकलेवरसख प्र- 

यल्रादेव षटोत्पत्तिः श्यात् इस्तादिव्यापारं विनैव लंते- 

हेंदत्वादिति वाच्यं षट कतौ इश्तादिव्यःपारसापि हेत्- 

त्वात् | यदुक्तं स्ेलन्न ण कुतेनाचुमीयत दूति तत्र 

स्तरा दिव्यापारकढतिमान् यदि चेलरन्नोऽभिमतः तदा 

इलता7दव्यापार दारे योग्यालुपलख्धिबाधात् अथ 

हस्तादिव्यापाररह्हितलतिमानभिमतस्तदो मित्युच्यते स च्छ 
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भगवानोश्वरः । अतणप सहभावनिद्धपकतु नियवपूष- 
वितु" कारणतु समवाग्यमवायिनोस्तयात्वेन निमि- 
न्तेऽपि तथाभावात् अन्यथा प्रतिबन्धकाभावानन्तरं प्रति- 
बन्धकसत््वे क्ये ख्यात् प्रतिबन्काभावख पू सत्त्वात् 
न च ठतः सहभावनिद्धपकतुः खतः कार््यासमयेऽभावात् 

तथा चेततूपरिचायितव्यापारदह्वारा तख 7; सहभावनिद- 

पकतृमतः शरोरव्यापारदारेव तेजेनकत्' न केवलाया 

इत्यपास्तम् समवाखयससवायि प्रतिबन्धकाभावानासविन- 

ग्लद्धस्यतन कारणतुत् तयेवान्वयव्यतिरेकात् तेन तेषा- 

सभावे विनाधथच्वणे च काय्यं स्, अन्यथा प्रतिव्यक्ति कावयः 
खहभावनिदपणे कार्ययोलत्तेः प्राकषदहभावख निद््प्रयित्- 
संशक्यतात् कारणत्वानिच्चये कापि प्रठत्तिने खादिति, त- 

च्ातौयत्वखावश्श्राच्यतये विनग्यद््स्यं कथं सहभावेनापि 

व्यवच्छ द्यम् अतः सखद्पयोग्यताङ्पा कारणता तल्नापि, 

का्यांभावस्तु सहकारिषिरहात् अन्यथा निमित्ता 

नां प्रद्ेक' कायैसहभावनिद्््पकत्वेन जनकत्वे गौरव" प्रा- 

गभावख प्रतियोग्य जनकतुप्रसङ्गात् अन्यया उत्पन्नो पि षु- 

नरुत्पद्येत साभयरीसकत्वात् । न च स णव तल् प्रतिब- 

न्कः अभावान्तरख्याकारणत्वेन तत्र॒ कारणोमूताभाव 

प्रतिगोगित्वद्मस्य प्रतिबन्धकत्वख प्रागभावकारप्णतु एव 

चिच्रामात् । न चैकसामयी एकदा एकमेव कायं ' जन- 

यति खभावादिति वाच्य सामसीतदिरसख कायं तद्भाव 

प्रयोजक्रतेन सामयं सन्यां कार्य, तद्भावे सामसीवि- 

रहस्य काय्यं भाव वज्वलेपरायितत्वात् । खादेत् कत्ता - 

भरोग्येव ज्ञानमनित्यभे बद्धिरिच्छादारोव ऊतिदारेवेच्छा 

ेठरित्यादि प्राथभिकप्राप्रप्रयत्तविरोधात् नाशरो- 
रनिन्वन्नानादिकट सिद्धिः । अतएव शरीरमनित्यमेवेति 

नियमान्न कर्टत्वेन नित्यातीन्द्रियशरोरसिद्धिरीश्वरे | न 

चा प्रयोजक निरुपाधितवेन शङ्काकलङ्कानधतारात् काय- 

लसकटट कत्वयोरयदि निरुपाधिकतुमस्ति तदापि ठल्यबल- 

न सतप्रतिपक्तात् तत् प्रतिवन्धोऽसतु । न च काग्यैत्ं पन्त 

धमप तासक्वाहलोवः कत्त शरीयय चेत्यादौ तच्वास्तीति 

बराच्यज्ञानमनित्यमेवेति व्याप्तंरेव न्ञानजन्यत्वविरो- 

धिलवात् णव" कार्य" च्ानजन्व' ्ञानमनि्यमेवेलयनयो- 
विरोध णव अविरोषे ठ दयमपिसखयात तथा च स्षिलयादौ 

अरीर्यनि्यन्तान पर्यवसाने विरोध णव खात् । किञ्च न्तान- 

सनिन्यमेवेत्यादौ निव्यन्नानादेरप्रसिद्धेः तदव्यावत्तकतया नो- 

फाधिनिश्वयस्रवृषं योवा कार्य्य त्वसकद कत्वव्याश्निदथायां 

शरोरव्यापारव्यभिचारात. उपापेजिञ्चयः स"योवाश्तो- 
तितन्न ज्नानमनित्यमेवेत्यादिव्यापरेरसिद्धेः विपक्वे बाधकाभा- 
बेनाप्रयोजकतुत. निर्पाधिसहवारद्थैनव्यभिचाराद्र्थ 
नादेव व्या्चिखहः । निरूपाधित्वभेष विपत्ते बाधकमिति चेन्न 
चवयवोमहानेष तेज उद्भुतद्धपभेवेत्यादि व्याश्नियहात. 
परमाणानेत्ादेरसिद्धिप्रसङ्गः । अतएव चात्तुषत्वे ऽनेकद्रव्य- 
व््तख, साच्चात कारे विषयेन्दरियसन्चिकभख हेतुत्वात तच्छ - 
लकविपत्तबाधकेन परमारादिसाधकख बलवन्त्वात परमा- 

खादिसिद्खौ विरोधिन्याप्रेर्बाधः न त॒ वैपरीत्यं विषक्ते बाध- 

काभावेन तख्ागलवन्त्वादिति मन्यसे तरिं न्नानादिका- 

खंकारणभावावधारणात् तन लकविपत्चवाधकोेन निष्कः 

वगराप्रियहात् पक्तधभ्मैता सहस डितान्नि्यन्तानादिसिद्गौ 

व्यभिचारान्न वरा्चिः। अन्यथ साध्यं प्तातिरिक्त एवेत्यादि 

निरूपाधिसदहचाराद्याभ्िसहबलात् सकलालुमानोनच्डेद्, । 
वयन्त जुभः। पच्चधम्पं ताबलाच्नित्य' नानं सिध्यत् बिर- 

निल्यैवेति वद्राशचिप्र्यक्तेण न प्रतिबध्यतेऽद्यदादिवचिविष- 
यकत्वेन भिन्नविषयकत्वात. णकविषयविरोधिन्नानस्ौव 

प्रतिबन्धकत्वात् नित्यत्वानित्यत्योरेकजातौवे द्रवेवरऽविरो- 

धात् । बद्धिमाले ऽनिन्यत्वावगमात् कथं तदिशेषनिन्यत्वन्- 

द्विरिति चेन्न बद्धिमाब्रखेश्चरानोचरवद्धिपरतवे विरोधात् 

वरभिचाराञ्च अ्मद्ादिवुद्धिपरत्वे च भिन्नविषयत्वेनाप्रति- 

बन्धकल्वात.। बद्धित्व' नित्याटक्य वेत्यवग तमतस्तन्न कथ" 

नित्यदट्तित्वावगम इति चेन्न उभयसिद्नित्यादस्तित्वावगतौ 

विसोधाभावात.। बद्विलमनित्यलव्या यमवगतं नानित्यत्वामा- 

ववति न्ञातव्यभिति चेत् अनित्यत्वव्याप्यमनित्यमात्रहत्तित्व 

तत्न चोक्तमेव | एतेन कत्ता शरोय्ये बेत्याद्यपि ्ञानं प्रतिब- 

ज्वकमिति निरस्तम् । नल कजन्यत्वे जन्यत्व' नावच्छेद्कं 

किन्तु घटत्वादि कमे तेनैव ख्पेश्यान्वयव्यतिरेकात् ्ावग्यक- 

त्वाञ्च अनतुगतमपि जन्यतावच्छेदकं वह्किजन्यतायां धूम- 

ल्वा दिवत् । अथ घटत् दिवच्जन्यत्वसवच्छेद्कं न ह विथे- 

चोऽस्तोति सामान्यमप्रयोजकं तथा च वङ्खिजन्यत्वे भूम- 

विशेषः प्रयोव्योऽस्तोति न धूमसामान्यमग्नि' गमयेत् र~ 

खादयदिगेषयोः काय्यं कारणभावः ततृसामान्ययोरपि बाधकं 

विना तथात्वनियसः| न तत्र॒ बाधकाभावात् अन्न 

न्ञानसनित्यमेवेव्यादि प्राथमिकबड्व्याप्तौ बाधात् त॒ब्य- 

त्वोन व्याप्िरंशयाधायकत्वात् | न च का्ययकारणभःव 

मूलकतवेन का्ैतव्याशिबे्लीयसोति वाच्य" निरोधिप्राष- 

चे कारण्यभावर्ेवादिद्धेः । एतेन धूमादौ बङ्कितु जनः 
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कतावच्छेदट्कमल्ुणतं सभ्भवतोति हन्त जन्यत्वमलु- 

गतमस्यतो बाधकं विनान स्च्यते दूति, निरस्तम् | ज्ञा- 

नमनित्यनेवेत्या दिसहचारावसायख् बाधकं विना प्तधम्भ- 

व्याश्चिपव्यं बसायितत्वेन बाधकल्वादिति मेवम् निर् 

पाधित्येन सहवारावसायस्य साधकः बाधकं च विना 

साधारणत्वे व्या्धिसंश्याधायकत्वात । अन्यया साध्यः 

पक्तातिरिक्र णव खं दःखसभिन्नभेयेत्यादि व्या्नि- 

यचख कार्यकर णशभावयाहकबाधकत्वे तत्सं शायक्तवेवा 

क!रणालुभानोच्छद्निरोच्ं जगच्जायेत । तखाद्यदिभे- 

षयो; कार््यःकारणभावस्ततसामान्ययो; काययकारणभा- 

बो बलवता बाधकेनापनोयाते, न चान्न तद्न्ति विरो. 

धिव्याभिसाधक्ख व्िपदबाधकखा्मावात् । नव्यास्तु 

काय" कतंजन्यभिति व्याश्नितोऽशरीरनिलयन्नानकन््न^प- 
स्थितौ न्नानमनित्यभेवेत्यनेन विरोधप्रतिशन्धाने नतुतां 
बिना प्रतियोग्यहुपस्यितौ विरोधोऽनिद्धपरात् नया चोप- 

जौव्यवाधात न्नानभनित्यभेवेति व्या्धिन्नानसकिद्धित्कर- 

मेव । अतएव पक्चधभेताविनाङतं विरोधिव्यािन्नानं न दे 

त्वाभासतयोक्तं विरोधिप्रतियोगि सिद्धसिङ्बिपरा इतर्त्वादति 

स्यादेतत् अस्तु थरोरजन्यत्वखपाधि; न च पच्चेतरत्वद्- 

पविपक्तमालव्यावन्तं कवि शेषणत्वात् साधन विशेषितत्वात् सा- 

धनठल्ययोगक्तेमत्वेन साध्यव्यापकत्वानिश्याञ्च नोपाधि, 

चे तरक्षु शरोरव्यापारहारेव कर्तु; कारणत्वात् 
नहि शरोरविनाङतः कर्तां शरीरक्रियां षटा{द्कं वा 

छनयति। नच यत्धहलतं यच्जनकम् तेन विना तच्जन- 

कम् अतो्माच्छरोराज्चन्यभेव क्टंजन्यमिति साध्यव्या- 
पकत्वनिच्चयात् । पर्चेतरत्वादौो च विप्तबाधकाभावान्न 
साध्यन्यापकतानि्य दति तेषामु पाधित्वे बीजम् । अत 

श्व बाधोन्नीतं वद्कोतर्व' वद्धिमच्वेन धृमवन्चे साध्ये आ 
दरन्विनप्रभववद्धिमकत्व' रर्दन्तेन गन्धवन्त्वे साध) प्रथिधो- 

चशपाधिः विपन्चवाधकेसतेष) साध्यव्यापकलत्वनिचवात् | न 

च साधनविगेषितत्वमपि, जन्यत्वं प्रागभावप्रतियोगित्व' श- 

रोरजन्यत्वञ्च शरोर कार रटवन्वभन्यानिरक्त : दइतरपदसमभि- 

व्याह्ारेण लजन्यपट्ादितरकःरणकस्यैव प्रतोतिस्तद्धेत्व- 

कल्यनादिति विधौ वच्यते | अतएव शर) रिकठ कत्वगुपाधिः 

अरोरसहकतण्टेव केः कारणत्वात् व्य1घव्यापककोख्ो- 

रभिषे्वत ए प्रमाख्य व्यात्चियाहकलत्वात् । गरीरिक- 

ऋ कत्यश्करट कत्वयोम व्यानि इति चेन्न विशिरा. 

पिशिदभेदेन व्यायव्यापकभावातिरोधात् | अत एव जन्यत्व 

ष्व 

कारणजन्यत्वभलुभीयत द(त, सेव" कन शरारसडहकः- 

रिता किषटादौ करुव्ये का्यंमानि वा खकाय्येः वा आद्य 

कर्तां शरोरं विना घटादिकंन करोतीति किमायातं कर्त; 

काय्य मालकरणे । दितीये च काय्यंमात्र कर्तःजन्वमिति 
न त्वया खोक्रियते खगेकारे वा शरीराजन्यमपि काथं 

कत्त,जन्यभिति साध्याव्या पक्वम् । ठरते त॒ न स्वजन्वत्व' 

स्तजन्यतावच्छेदकमाता श्यात् । तथापि यत्र कठ त्वमस्ि 

तन्न शरौरजन-त्वमाउश्यकमिति तख साध्यव्यापकत्व' तु- 

ल्ययोग्ते मत्वेन डहेतव्याप्यता संशया धायकत्वे न सन्दिग्धो 
पाचि बेति चेच लाघवेन बाधकं विना कट'जनतवे 

सति जनवृतलवमवच्छेदकं न तु शरीरजन्रतं गौरवात् 

तथा च शरौरजनदत्' न सकट कत्वव्यापकं घटादौ 

त्वाथैः समाजः,षटरत्ेन शरोरजन्यत्दनियमात् न ठु व्या- 

पकलतवप्रयुक्तं मानाभावात्, शररजनगत्वे न सकं कत्व- 

व्यापकं वद्याप्यजमत्वाव्य1प्कत्वात् नित्यत्ववदिति नाध- 

कात् इस्तादिनापि कतःत्वनर्वाहेण शरोरख्वाप्रयोजक- 

त्वात् साल्तातप्रयलःनश्चे यजनत साधनव्य1पकत्वाद्ध । 

शरोरिक्तकतमपि नोपाधिः जनप्रमाले कतत; परोर- 
सहकारिताविरद्ात् | अथ यदिशेषयोः का््यंकारण- 

भावस्तत्सामान्ययोरपि बाधकं विना तथा नियम डति 

त्वया निरटद्भि तथाच कत्तःषिशेषशरोरजन्यविेषयोः 

कार््थकारणभावनियमात् क्त.मालरश्ररोरजन्यमाल्नयो 

रपि तथाभाव; तथा च शरीरजन्यत्वं कत्तःतावच्छे दक- 

भिति भवलुपाधिः | नचेवं वटवच्छर रजन्यत्व' सकत्त- 

कचवदुष्यं न वदापकमपीति वाच्य उभयसिह्धरुकलस- 

कस्तःत्वटसतित्वेन साध्यव्रापकतानिसपवात् लन्यतवं ऽपि 

सकत्तः कत्दवापकत्व्या हकमस्तोति चेद्धि उभयत चाष 

कषाम्ये ` विजिगसकाभावात् व्याश्चिश् शयाधायकत्येन 

सन्द्ग्धि उपाधिव्य.ष्यवासिदधिवां । देत्व्राष्यतासंशया- 

धायक एय सन्द्ग्धिपाधि! नच साध्यवापकतुं साध- 

नावःपकत वा, उभययेवाखन्दे छात् । न च वाच्य शर)र- 

जन्यतयोरन्वयश्यतिरेकन्ञामे जछतुरुकलंकत्योसरद्यद् 

ऋआचग्यक दति लाषयात् तयौरेव वदा्िग्रहो न द्रषाधि- 

साध्ययोः हेदबाध्ययोरन्वयवप्रतिरेकन्नाश।त् षरोरजन्रतु- 

मदगनेऽपि भवतीति विनिगमकमिति, यतो न कटःमात्र- 

जन्यमःल्योरन्त यवुतिरेकाभ्यां व्याश्चिसह्ः कट सालख 

वदतिरेक्ञाभादातु । किम्तु विधेषयोरन्व यवदतिरेकेख का- 

खंकारणभानेन वा खामानायोशधानुपरसो च तश्थाञे- 
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नेति चेदुच्यते । अस्तु तावत् षटतुबत् जन्यतृशरोरजनः- 

त्वयोरपि कट जनग्रतावच्छे ट्कतेन सकट कतुष्राष्यतु' 

स्राहक्सषमानतात् दिनिगमनाभादादिर)षामावाञ् सकरटक- 

त्वपप्रापकतन्त शरोरजन्यत्वख कुतः, घटत्ववट्व्यापकसखापि 

लन्यतावच्छ द्कत्वात् । उभयसिद्सकलट^केऽनयव्यति- 
रेकाभ्यां गररजन्यत्व्य व्यापत्वकयरह्ध इति चेन्न शरीर- 
जलन्यतविनिवेद्यत्वेन  ठल्यन्यायेन प्रथमं कटलन्य- 

त्वे जन्यत्वमवच्छद्कं प्रमिति तद्दिरोपेन शरोरजन्य- 

तख सकट कत्वव्यापकन्वानवगमात् | अतणष न संदिश्वो- 

पःधित्वम् | ननु ष्टादौ शरःरजनयरत्वे कर्टजनवत्व- 

मल्ुगतमतच्छद्क' बाधकाभावात् न च लःषधाट्षटत्वा- 

दिकमेव तथा, कन्तैजनदत्येऽपि 

पत्तेः । णपरं शरोरजनप्रत्ख व्याप्यं रुकट'कत' वङ्केपेम 

जनवचखातथात्वा- 

द्वेति भवल्युपाधिः । किञ्च कट जनते जनवत्' शरो- 

रजनयृत्व वा सुकटःकचमवच्छेद्कमिति संशपरेऽयि न 

हेतोः साध्यव्याप्यतानिञ्चय इति चेत्तद्धि षटादौ कट 

जनद्रत्वे ग्ट्ोते तख शरीरावच्छे दकत्व य्रड्)तव्यं घटे च 
वटत्वच्जनपत्वसपि बाधकः धिना कट जन तावच्छेद्कं ग्ट- 
होतमतोजनपमाते क जनय्रत्ान्न शरीरजनरत्वे तद्वच्छे- 

दकं प्रयसण्ट्धीतोपजं.वरविरोधात् | अतव न तख हेतौ 
व्याशिस'शयाधायकत्वमपि । णतेनानण॒त्व्ति ययवडतत्य- 
म्यत्वादय उपाधित्वेन निरस्ताः जन्यत्वख साध्यव्याप्यत् न 

तेषां साध्याव्यापकन्ात् । तथापि त्िल्यादिकंन करट 
जन्य' थरीराजन्यतुात् ग्यामवदिति सत्मतिपन्तोऽस्लिति 
चेत न खख ए्रसिडकढ जन्टत्वामावविषयकत्वात् अप्रतीत 
प्रतियोगिकखाभावख निद्धपयिठम शक्यत्वात् स्वापनालु- 

भानच्च प्तधमेतावलात् प्रशिद्धकट भित्तकट^कल्दशाधक- 

भतोभिन्नविषयकत्वान्न प्रतिबध्य प्रतिबन्बकभावः | अतएव 

चद्परापकरद्धितत्वादिकमभावसाधकं बाधकमपास्त' तख प्र 

सिद्धाभावविषयकत्ये नाप्रसिद्धाभावाविषयकत्वात् 1 वर्ति 

साधक्ख विथेषतोऽप्रसिङवगरक्तिसाषकत्वनियमात् चअन्य- 

यालतमानवेयथ्यात् ! क्ंजन्यत्वमदुगतं घटादौ प्रसिद्धं 
खत् शाध्यं तद्भावो मया साध्यत इतिचेत् कटजन्यत्- 
सहुगतमपि पत्तधर्मताबलेन प्रसिद्ं क््तारमाद्ाय पर्व 

सयति तदभावस्तु प्रसिद्ख कतुरमावमादाय सिद्धयति ना- 

प्रशिद्गख चअगतस्छापि कटेजन्यत्वस्य तद्भाव च, कं - 
वम्रक्षिषटितत्वात् अनगया वगरक्गितदभावासिद्धिप्रसङ्गात् | 
जचेप शद्मतिपोच्छेद्ः तख गोत्वादयो कभाव)भावदिषयक- 
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त्वात् । एतेन ज्ञानत्व' न नित्याड़कस्सि ज्ञानमात्र न्तिधर्ष- 

त्वात् च्टतित्ववत्, ज्ञानः न नित्यगुणषत्तिगुणत्वव्यःष्यजा- 

तियोगि चेतनविशेषयुणत्वात् इखयत् “त्मा न निव्यविरे- 

षयुखाधारट ्तिद्रवदृत्ापरजातिमान् विभूत्वात् गगनवदि- 

त्याद्यपास्त, प्रसिद्गनित्ये व्योमादौ प्रसिद्धायाञ्च ख्पत्जल- 

तवादिजातेर्वतिरेकत्रिषयत्वात. अप्रयोजकत्वाद्ध | किड् 

क्िच्ादौ रौराजन्यत्मसिहम् अटषटदारा तच्जन्यत्दाः 
नचाट्ादारकजन्यज्ञानाजन-1त्वं देत न्नाने जनत्वेविगे- 

षण्यावपावसंकतया वपमरेत्वात् | न च ख्यापनाय पन्द- 

विशेषेऽ्येष दोषः प्रभेयोषट दतिवत्तदुपरक्गवृब्धेरदे श्यतया व् 

अपि च शरीराजनत्वे बद्रधैविशेषणत्व' लाघनेनाजन- 

त्वखैव दप्राष्यत्वात् । न च निष्योज्ञनविशेषणससिद्ध' 

व्राश्नियद्ोणयुक्ञविेषणखवत्, पन्तध्ंतौपयिकषिरेषण- 

खापि प्रयोजनत्वात् व्यभिचारवारकषधापि साथङत्वे 

$ङभितिप्रयोजकत्वस्यैव बीजलत्वात् । वदुभिचारवारकविेघ- 

खवव्येव व्याधिर् इति वेत् न निर्िरेषयेऽ{ि गोत्वादौ 

व्रा्चिय्रह्ात् । तन्नापि 

चेन्न सखतोवद्राटत्तगोत्वखधाक्यभिचारात् 

नद्राखयात् । अपिच वदुभिचारवारकषिशेषणव्टेव 

प्रा्रिखह्दरत्यप्रयोजकं सहचःरद्गेनादिसत्त्व 

भावेन वय्राश्चि चद्ाविलम्बात् | वद्रभिचारावारकविेषण्य 

नए वद्राञ्िखष दूति चेन्न प्रभेयतेन च्ायमाने- 

धूमे वदरा्निपह्वात् । अय तलोपात्तववरभिचाराश्ःरकत्रिशे - 

षणत्वः विवश्ितं न च तत्र प्रभेयत्व' विशेषणष्पात्मिति 

चेन्न विरोधाद् न हि तब्ोपात्तं तेन न्यञ्चति संभवति। 

यद्धिषयकवेन परामशः कारणमदुमितौ तल्लिङ्क' प्रते 

च वदुभिचारादनदथासिद्धेश्च न भिशेषणगिषयकत्येन 

तत्त्वमिति चेन्न घमस यत्यते परभिंदारास्षदविषय- 

त्वे नाल मित्यक्षारणत्वात् । अथेकमवच्छ द्कमष्रतर बद्राध्निः 

यदा लाघवेन वदाखज्यटत्तिरेकेव व्याश्चिरिति विश 

व्याप्य तत्न िचेष्यतावच्छेटकस्य वदराप्रपनवच्छेद्त्व 

विशेषखख तद्वच्छेदकत्वमिति नियमात् | एकश स्तित्वगापे 

सधयेव वदरासज्चटत्तित्वमिति व्राप्नेञ्च न शरीरजनः7त्वा- 

भावे नीलधूमादौ च बदराभ्रिरिति विशेषभाले सा, तचा 
च श्वदहपासिद्धिः | तहारणाथं विशेषशाभिधाने वदष्य- 

त्वालिद्धिरिति "चेन्न ऋवदुभिचारश्यानौपाधिकत्वस्य वा 

विशि नीलधसादौ सत्वेन तद्यतिरेकसाधने बाधात् | 

न च विग्ने्यत्वखपाधिः साघनवप्रापत्वात् | किञ्च शौरम- 

व्रक्किषिथिरवदाश्रिखद् दति 

अनद्रधानःो. 

तदट्- 
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विशेषवद्.मरह्ितभिद् चन्दन प्रभववङ्किरहितत्वात् निधे- 

मोऽयमाद्ेन्वनप्रभवषङ्किर हितत्वादिल्याद्ावपि विधेषा- 

भावेन काय वि्ेषानुमान' न स्यात् वङ्किरह्ितत्वादि- 

कञ्चोपाधिर्भवेत् वुतिरेोकिण्यष्द्रवातिरिक्तद्रषयानाच्ि- 

लत्व हेत्वभाववद्ष्यं न खात् द्वत्रानाचितत्वखव 

व्राष्यत्वात् स्वभध्ये गन्धखेव वप्र जकत्वादित्यादौ त्वया- 

ष्यसिद्धिवारकविगेषणस्तीकारात । अपि च कौरवेण 
विजिष्खय व्रापकतापिन ख्यात् तथा च स्थापनातु- 

माने उपाद्ानगोचरापरोच्चन्नानविकोषांरतिमच्जनरता 

धूमेनादन्वन प्रभववङ्किषेटत्वो न शरोरजनत्वमपि नाद्ुमो- 

येत । यत्त॒ जनप्रानगोनगरामावपेक्लया शरोरजनग्रानरो- 

न {भाव्खाल्मतात्ते षाभेव वष्वत्वमिति विपरीतमेव ला- 

चरमिति तन्न विरोधाभनेन बदहनामल्पख च वदराष्यत्वात् 

त्तेहे शोतस्छ वत्त्तजलत्वयोग न्धाभावेऽएटयथिदीत्वष्ट थिवी- 

त्वाभावयोरिव । अन्था नोलधूमखछौव वपराष्यत्वे धूम- 

नात्रखावपा्यत्वप्रसङ्गः किञ्च त्वच्रये बह्धनोना- 

भावापेच्तया जन्रत्वात्यन्वाभावखौव वदराष्यता खात् रक- 

त्वात् प्रभेयत्वाद्यनन्तधमेषिशिष्ट वयराप्रावपि प्रयोजनाभा- 

वाच्नादुभाने तदुपनदरःसः । अथ ्ाघतेन जन्रत्वख शी- 

घ्नोपस्थितिकतया छनवुत्वाभावत्वेन शौघ्नं वदाश्चिखदहः 

न त॒ शरोरजन्यत्वाभावत्वेन विलभ्वितप्रतीविकलत्वात् | यत्र 

विशेषणविगेष्यानयरतराभाववति साध्यं तत्र॒ विशिष्टाभाव- 

सापि वद्राभ्रिरिति चेन्न रवं सति उत्पत्तिमन्त्वे सति 

सक्तवादिकमनिल्यत्व' सकट कलव्राष्यतया न निग 

द्यत शौध्रोपस्थितिकतया घटत्वादेरेव तथात्वात् । यदि च 

सामानद्रदिगेषभावादि रोधाभाषेन नोभयसखापि वराष्यत्व' 

तदा शरोराजन1त्वजजवत्वाभावयोरपि ठल्यम् ॥ किञ्च 

शरीरं जनग्रत' विशिषद्भावमपि विशिनध्नि त साच्तात्, 

तथा च॒ शरोरजन्यत्वाभावोऽखख्ड रष हेतुरतो न वप्रं 
विशेषणता | न चात्र विशिटाभावो विरेष्याभावएव लि- 

व्यादाषजनप्रतापत्तेः । अतणव स्थापनायां शरीरजमुत्व- 

` हपाधिः साध्याभाववदराष्याभावप्रतियोगित्वेन साध्यववा- 

एकत्वनियमात् । वथ विशेषणेऽधिकं निखहस्थान भिति देन्न 

हेतदयोपनग्रासे दाधिकम् । अल तु विशिष्टमेव देतरिति 

विर्दस्यल क्तमिति, 

उच्यते । नौधुमादौ वेद्राश्चिर्ये व अनदुथा विेषा- 

खामव्राष्यत्वे निराश्रया वराभिः खात् नीलत्वसपि न वदरा 

अतावचछेद्क' गौरवात् निन्त भूमलनेव द्रडत्वे न कारणत्वे 

रूपमिव धूमत्वच्च न नोलिन्नि किन्तु तद्ाखवे धमे इति 

न नौलधूमख हेतत्वस् नोलधूभे नलस्य विशेषणत्वं तदि~ 

शिष्टे न धृमत्वम्, उपलक्षणत्व च धुसत्वभिति। किञ्च । 
वग्राष्यतावच्छेद्कस्येष हेततावच्छेदकत्व्निति न नौलध् 

मत्व' तथा । नचैव धू मत्वस्ावच्छ दकत्वेऽपि सामसोस- 

त्वात. नौलधूमादठभिन्य् त्पत्तौ हेत्वाभासत्ल' न खात् 

अुसितिप्रतिबन्धकख तत्त्वादिति वाच्य तद्भावेऽपि नी- 

ल धमप्रयुक्तसाध्यवत् प्रत्यय भ्वमत्वे न त तृकारणत्वखाभास- 

त्वसन्प्रवादितिदिक् | रञ्च थरोराजन्यत्वेऽपि न शरौ- 

रमवच्छ दक गौरषात् येन विशेषेख विना बद्रा्धिन ग्ट- 

हति तस्व वदृष्यतावच्छ ट्कत्वनियमात्। आतणव गन्धव 

व्रकचादिन्यलप्रसिद्धेन गन्छादिष मध्ये इति विशेषणं 

विना व्रश्च ख॑होद' न शक्यते इ्सिद्धिवारक' विेषशं 

साथेकभेव । सरभिधूमतिेषादौ च चन्द्नप्रभवाग्न्यादेः 

कारणत्वात् कारणाभावख कार्य्याभावप्रयोकतया वदराष्यच- 

निश्चयः वापके च न वदुथैतिशेषणता विशिष्य कारण 

लवेन वप्रापकत्वात् विचेभरवगरतिरेकिख्ले विपच्चवाधकेना- 

जन्यगतिकतया विशिषटख वदापकत्वात् विशिद्टाभावख हेत्वा 

भाववाभ्यत्वं यतर च विपक्तबाधक' नास्ति तत्रं विशिष्य 

वद्रापकतापिन,यथासकटकत्वे \ नापि शरौरजन्यत्वाभाषो 

ऽखण्डोडेतः यदि हि शरोरजन्य च" सकट कत्वप्रयोजक. 

ख्यात् तदा तद्भाषप्रयुक्तः सकट कत्वाभाव दूति तख 

साध्यवग्रष्यता ख्यात् न चैवम्, जन्यत्वे लाघवात्तथा | वथा, 

चाजनदत्वभेवोपाधिः साध्यवप्राष्याभावः चध्याभववप्रापक् 

दूति नियभेन तस्य साध्यग्यापकतानिच्यात् सकट कत्व 

शरीरजनत्वयोवराप्रनभावेन तदभावयोरपि वद्राप्नयभाव 

दूति वन्राप्रयत्वासिद्धत्वाञ्च, अतणएव शरीरजनप्रत्वाभावस्या 

कटं कवधग्रा्यचात तदभाव्योरपि वराष्यवपरापकभाव 
दूति निरस्तम् शरीरजनःत्वख सकट कताऽप्रयोजकन त्न 

ष्ाजनयृत्वं पूर्वैसा५नवयरतिरेकत्वेन नोपाधि; सतप्रति- 

परच्चोच्छेदप्रस्नादिति वाच्य स्यापनायां यन्ाभासत्व' 

तत्र विेषाद्भनद्शायां सतप्रतिप्ते पूवं खाधनवप्रति- 

रेक साध्याव्रापकत्वे नाचपाधिकत्वात् यथा शब्दोऽ- 

निल्योयुणत्वादित्य्न शब्दोनित्यो बमोमेकगु णत्वादिल्या- 
दिना सतप्रतिपरक्ते युखत्वाभावो नोपाधिः जलपरमाणु- 

ङ्गे साध्याव्रापकष्दात् । नचैषमनेकान्तिकतवमेव तदो 

द्ावपर' सत्प्रतिपच्कपेच्छ तस्ोज्गावानद्ेत्वात् । किच्च प्रा- 

गभावप्रतियोगित्वे सति समवेतत्वख ततप्रतियोगिखे खि 
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सन्त्व, सत्त्वे सति उत्पत्तिमन््वख वा हेठत्व, रषास- 

ज्यतं मव्यतिरेक उपाधिरिति न पूव्व साधनव्यतिरेकः। अत- 

एष जन्वत्वख नोपाधित्व' ध्व'से साध्याव्या पकत्वादिति न 

दोषः। अन्ये तु यच्निश्यये यन्नि््पिता व्याधिर्न तिेषखेन 

विना न ग्टक्यते तत्र वधिष्ट" व्याप्यतावच्छ दकम् अकढ - 

कताभावनिष्व्याप्रौ च शरीरः विनैव प्रतियोगितया- 
जन्यत्वमवच्छेदकं कल्पयुमिति न 

च्छेद्क' धूमे नोल द्व अतोगौरषेण शरोरज- 

त्वत्वं सप्रदियोगितया 

च्छेद्काभावाच्न शरीरजन्यत्वाभावोऽकटं कलत्वव्याग्यः । 

व्याभिचाराभावात्तयेति चेच्र ल्ियादावव्यभिचारात अ- 

म्यथा च्िव्योद्कं नादष्टेठकं शरीरजन्यतवाभावा- 

द्वि्यपि ख्यात् | नन्वसत तावद् शरोरनित्यज्नानादिकन्नं चु- 

ितिस्तथापि सालुसितिरययार्यैवाश्रोरे 

ज्ञानत्वात् ज्नानेच्छायत्रेष जित्यन्नानत्वात् शरौरा- 

जन्य सकं कलन्नानत्वात् वटः कत्त षटन्नानादिकं 

नित्यः व्योम सकटःक्मितिन्नानवदिति खाध्यं, नचोप- 

जव्यवाधः अहमिति पजोव्या न ठ तद्यायाच्य 

शपौति चेन्न कलकायैयोभिरुपाधिकायेकारणभाजेन 

खा प्रयोजकता. अन्यथा पवते वङ्कयलभितिर 

यथाथा उभयसिद्वङ्किमद्धिन्रे वङ्धिन्नानत्वादित्यादिना 

खकलान्वयव्यतिरेकय् चछ दः । किद्चादमितेरगाचाय्येम- 

नेन न्नाष्यं,न तु कार्य", तथा च दोषादुत्यन्नखयानेन 

न्नाप्रने तत्रायमेव दोषोदोषान्तर 

च्याच्रयात् उतपन्न तिन् च्ापनं न्नापकादेव त्को 

घात्तदुत्म्तिरिति ¦ नान्त्योऽसिद्ग; । तकौपरिशुङस्तु न 

दूषश्यम्, यदीखरः कन्त ख्यात् शरीरी स्यात्, प्रयोजन- 

वान् अनिध्यन्नानवान् ख्यात्, लिल्यादि सकढंकः खा- 

दिति तक्षाणां विपर्यये आश्रयासिद्विव्यधैविशेषरता- 

दिना विपर््ययापव्यवसानेनाभासत्वात् । 

न॒ चिल्यादारेकटसिद्धिः कुतः ? एककट कत्वेन 

व्याप्रपरभावात् न -च लाघवात्, तदख्ाप्रमाख्त्वात 1 

सफ कत्वमानादेव तल्सिद्धिरिति चेत् न तावदहुमिति- 

मात्रे लां सहकारि, व्यभिचारात् सानाभावाङ्च न 

हि लिङ्गपराभरेः सति तद्धिलम्बेनालुभितेर्बिलम्बो 

घेन तत. सहक्षारि खात् । नापि लव्वदुमितौ, अ- 

न्यान्याच्रयात् नापि बग्रह्यलुमितौ धूमेन वद्धयदुभितावे- 

कद्ित्वादिसं शयामावापत्तेः | साधकाभावेन नानात्वा- 

नावच्छे द्कसिति व्याष्यताव- 

करटःत्व 

वा नाद्यः अन्यो 

{१०२५} 

शरोरजयत्वमव- ` 

दश्व 

सिङ्ञौ करसि रेेककषट सिद्धिरिति चेत् न एकत्व 

साधकाभावेमैकत्वासिद्धौ कटसिद्धिरे नानासिदहिरित्- 

सदापि छवचत्वान् । अथय यसनालम्दसानाऽदुमितिः पत्त 

न साभ्यसंस्ेः विषयोकरोति स पच्तवभेताबलात् सिद्धयति 

न त्वधिकमपि तया च हितीयं कर्तारं न विण्वोङव- 

त्यपि कर्तारं िषयीकरोल्येवेति न हितौयमवगः ते । 

एकस्तु कर्तां सिद्याति तद्विषयत्वेन कक्तं विषयैव न 

खात् 

वात् तदुषटितत्वात्तखयेति चेदेवं तदहि कन्चेकत्वस्पि न 
एकविषयत्वाभावेन नानाव्िषयत्वाभावखाप्यभा- 

विषयः खात् एक्गलदिषयत्वः विनापि कचषिषयत्व- 

सम्भवात् | वस्तुगत्यैकः सिद्धति नत्वे कल्वेनेति चेन्न 

एकत्या सिद्धमा वस्तुगलेक इति द्ाठमशक्यात् तथा चेश्वरे 

एकत्वानेकत्वयो नित्यस शय इरति । 

उच्यते । यन्न प्रमाणे लषुयुरुरिषयता संम्भति 

तत्र॒ लाघवसखडक.रेख काष्य ताव्याप्यताखहसे प्रत्यत 

इत्तिनिमिन्ष्राहके उपमाने गब्द्शक्तियाहकेऽलु- 

माने च तथाविधप्रमाणमात्रे च सकलतान्तिक्ैः 

सहकारित्वकल्यनात् एवं लाघवमेव' गौरवमिति च्नानान- 

न्तरं बाधकं विना लधूनामेव कार णत्वकायेत्वव्याप्यल- 
प्रह त्तिनिमित्तत्ब्दथक्यत्वानां ज्ञानद्शनात् | तल्लापि 

खाघवानादरे अन्द् थक्येलवाद् सं थये तन्दल कव्यवदहारोच्छ दो 

विनिगमकाभावात् , सोऽयं विचारमारभते लाषवच्च तदङ्ग 

नाह्ञोकरूते इति मह्वासाहसम् । नन्वेवं वस्तुगत्या 
नानाकटढ जेष घटत्वेन कुलालकटढं कत्वादुसानेऽपि वा- 

घकानपरतारद् पायां खाधतादेककट' सिद्धिः खात् न चेटा- 

प्रस्तिः ऋदुभिन्यनन्तरं नानात्वौकत्वे संयादिति चेन्न 

तल्लाति लाघवेन कंच्न जयमेव सिति ततसन्देहस्तु 

ज्ञानप्रामा्यसं शया दिति पञचान्नानाकटं कलसाधङ प्रमाणा - 
देपकक्टाकतान्नानं तत्र बाध्यतेन चैं चित्यादिकनर््यपि 

प्राभारयसं शयादेकत्वानेकत्वसं शयोदुरच्छेद् एकत्व 

बाधकख्ाभावेन प्रामाण्यतिश्चयात् । नचेकत्वसाधकाभाव 

श्व बाधः, अदभितेरेव चाघवसहकारोणोकत्वसाधनात् । 

अन्ये ठ कितिकन्त अड. रकन्लं भिन्न; अशरीरकटं त्वात् 

चङ्क रकल वदित्यमेदाङुमानादेव कटं सिद्धिः न च क्तिति- 

कत्त ड् रकट भिन्नः अड राढ लात् कुलालवदिति 

मत्मतिपत्तः चनित्यन्नानानामाच्रयत्वद्धोपाधित्वादित्याद्छः 

तल्नाप्यप्रयोजकत्वे भेदामेदयो्गगौ रला एव॒ शरणम् । 
तथापि कथं नित्यस विषयन्नानरिद्धिः । पचभस्मैतावदा 
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दिति चेत् व्यापकत्वात् नच षिनादुपपर्तिसो- 

ऽपि विषयः व्यतिरेकविलयापत्तेः। अन प्राञ्चः यमये- 

मनालम्बमानाजुमितिः पत्ते षाध्वषम्बन्व विषयोकरोति 

स प्र्तधर्थताबकात् सिद्धयतीति प्रतीत्यचुपपत्तिमूलके)ऽ- 

न्वयी प्रतोत्यज्चपपत्त्या च व्यतितेको तदि हानादिङ्वणकाद् 

प्राहख् पक्चत्वे तदुपरादानखानादिज्नानमोचरत्व' विना- 

मोपादानमोचरन्नानजन्यत्वमनादिकाय्यंप्राहख्ाुमिति 

रालम्बते नादितैव च नित्यता सर्भशक्तावपि तत्त्वम- 

नादिभावत्वात् पकत्चतदुपादानविषयतेव सर्वविषयता 

लाषवात्त्, तावदिषयकमनाद्ये कमेव ज्ञानं सिद्धयतिन वत 

नित्यानि नानान्नानःनीति | नव्यास्तु अनित्यन्नाना- 

जन्यतेन पच्चवियेषणात् स्नान" सिध्यत् नियमेव सिद्ध 

ति अनिर बाधात् | वाचस्छतिमिच्रासतु लाघवादेकन्नान- 

सि्खावुत्यत्तिमतोऽनादिकाय्येप्वाह प्रत्यजनकत्वात् परि 

रेषेण नि्यन्नानादिषिद्धिः नियतद्िषियता च ज्ञानख 

कारणाधीना कारणद्च नित्यज्ञानाज्जिवत्तेमान नियतविष 

यतामादाय निवत्तत दति सबविषयलसिद्धिरिति । षट्- 

पदार्थोपरितिपाद्कमेदकटत्वेन ईशरख षट्पदार्थौगोचर- 

ताक्षातकारपत्त्वेन वा सार॑क्ताः बटाकाथसयोगं प्रती- 

चरस्य क्ट त्वात. षटादिगोचरमपि ज्ञान सिद्धमिति 

केचित. । नलु घटादीनां कथभीश्वरखय कत्वं षट- 

दरक कः कत्वात् ल्ितिवदिति चेत्र षट दिः 

ककतया तद्ड्टान्तेन क्षित्यादेरपि दिक कतापत्तेः 

तथा च चटकवत. चितिः चितिषट्षट इतीञराननग्रकायय क: 

देत्वोन कारणता न तु दिकटप^वात्वनेति चेत् तरि नेश्र- 

रकर्ढकत्पेन कारणता किन्त कर्टत्वेनेति मैवं न्नाना- 

दोना नित्यत्वेन सपविषयतया षटाद्युपादानविषयत्व- 

मपोति कथंन तेषां वटादिक्ार्णत्वः कुललादिन्नान- 

व॒च्छतात. । तदाङ्राचायपरा ; “वरमाण्ाधिशाढ सिद्धं 

न्नानादोनां नित्यवेन सर्वपिषयत्वे बेमाद्यधि्टानसखापि 

नप्रायप्राप्नत्वात् नतु तद्धिाना्ेनेवेञ्ररसिड्िरिति “अहं 

सवख प्रभगोमत्तः न प्रश्तते द्त्यागमाञ्चायमयौव्यव- 

सेयः । अयेश्वरख रन्नत्वे सर्वविषयग्वान्तेत्ताने ई. 

रोऽपि श्वान्तमस्यात् भ्वमस्ेव तखापि श्वमविषयविषयक 

त्वादिति चेत. रजतत्वप्रकारकन्नानवानयसिति ज्ञान" न 

शभः अभ्वान्तख तथात्वात् । इट् रजतमितिन्नाने रजतत्वं 
प्रकारः तेन स्वम ईश्वरन्नाने च रजतत्वप्रकारकत्व 

प्रकार इनि न भ्रमः अतणबराद्मदाद्रिमि श्वान्तिन्नो न 

> 

भ्नान्तद्ति। सखारेतत. प्रयोजनं विना कथमोर 
प्रव्तते ? इखखखाभावात अधम््भावेन नि्दखत्वात | 

करुणया प्रवत्तं ते इति चेष परषखदुःखग्रह्टाये प्रयो -. 
जने तयाच खनने ष्जेन्न नारकिणम् | धर्माधर्मपर. 
तन्त्रत्वात् तदनुद्धपं फलं प्रापतीति चेद्यां वश्यकत्वात, 

कमेनिमितमेव जगद वित्रयनस्तु, किमीश्वरेण अनपेचि- 
तकःटादिज्नानवता कर्मनिरपे्षदय 

सगप्रलवौ खाता 

तत परयल्लख 

खंसारितापन्तिः 

चेकदेव सदा च 

ज्नानादोनां निव्यत्वात किञ्च 
करूणाजनयत्वेन शरीरादिजनतापत्तौ 

न | रैश्वरानभ्य् पगमेन पिचारखा- 

शरयासिडत्रात. नेमभ्यु पगम्य च्छसि चेत अःक्खय 
जगतणव तदेच्छाव्षियत्रेन सखेटसाघनतान्नानश- 
वात् । वस्तुतस्तु स्ित्यादितत्तदसाधारणक्रसिकाड्ा- 

दिसामथ्ो शै शवरन्नानादयो यदा यदा भवन्ति लिल्यादिक' 
करोतोति व्यवहारः सगेप्लयाखाधारणक्रनिकाटदटादि- 

सामयरोसमयवत्तिं त्वमेव तदिच्छायािकीरषासंजिष्ोरषात्वे 
नचेवं किञ्चिञ्जन्यन्नानादिनेति वाच्यं क्तित्यादौनां काय्य 
त्वेन ज्ञानजन्यतया निवन्नानादौनामपि जनकत" सखाद्- 
शब्दयोरात्माकाशचादिवित. | नन्वशरोरात कथं वेदषटादि- 

शञ्दव्यवहारसप्रदायः । उच्यते सगाद्ावदद्ोपग्टद्खो तभूत- 
भेदान््नशरोरोत्पत्तावटष्वट्त्रसंयो गाद्रटसद्कतप्रयल्न- 

वदौोच्चरसंयोगादा सकलवेद्ायेगो चरन्नानादिवच्तासहितान्ी- 

नकलेवरकण्ठतालवा दिक्रियाजन्धसं योगादे दोत पत्तिः। एष" 
ऊलालादिशरोरावच्छेटेनादटसमतप्रयल्रषद्ोश्वररुयोगा त्त 
इ. डोच्छासहहितचेष्टोत पक्तौ सकलबषटातुकरलव्यापारो 
षटोत.पत्तिः । णव" प्रयोच्यप्रयोजकत्तानाय व्यापारामि 

मतशरोरायच्छःदेनापि. खटटसहइलतेश्वरन्नानेच्छाप्रयलादेव 

वाग्बप्रवहारः, तस्तद््, शौ लो बारोव्य॒त पद्यते खोऽयं भूता - 
भेशन्यायः । यत्त्, यवा खिष्यादिना मौनिज्ञोकोऽभाय 

पश्यते तथा सर्गान्तरोत पत्ठतच्वज्ञानवता भोगा सरगादा- 
बत् पच्चेन सन्वादिना स्द्ेन ईञअराभिप्रायस्थवेदः साक्षा- 

त् ङ्यानद्यते ततोऽसिमसंपदायः खच एव काय्यं छत्वा 

वाग्वद्वहार' करोत)ति मत तसं प्रतिसर्गादटःनन्तसर्बन्नक- 

ल्मनायां गौरवात. तेषामेष चि दिक त्वसम्भवेन रै श्वरा 

नदुगमाञ् | एतेन सर्गादौ सर्गान्तरसिद्वयोगिनणव लिति- 

कन्तारः सन्तति निरस्त" सगा दावनन्तसन्नसिदधिश्च कि' प्र 

साणान्तरात. लित्यादिकट साहकादा नाद्यस्तद्भावात 
नान्यः अनादिद्यणुका(दिकायं प्रवाहख सकट कल्वाह- 
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भानाट्लाषसहलतादेक्खेव स्न्नख ददिः ॥ अथे 

अरन्नानमूलकशब्दधक्तियहे प्रयोज्यव्यापारालुभितषट- 

च्ञाने षटश्ब्द्ख कारणतापह्ोभ्रमः स्याद तदोयन्ञा- 

नख नित्यत्वोत. तथा च तच्जन्यवटशब्द् थक्तियश्ख्य 

श्चमत्वे सकल शब्ट्न्तान' भ्मःखात् भ्वमपरम्पमरामूलकत्वात् 

च्नित्यसन्नमूलकशब्ट्त्वयह्े च नाय दोष इति चेन्न 

व्यापाराचुभितभिद षटन्नान' धटपदजद्धमिति ज्ञानख 

शब्द् थक्तिसहकार णस भ्वसत्वेऽपि घटपद' षटशक्रमिति 

ज्ञानख यथाघत्वात् विषयाबाधात् न च: भ्वममूलक- 
त्वेन तस्य॒ भ्वमत्वमदुमेव' तदंशे वदाविकरणप्रकाराभा- 

 वेनाबाधात् बाधितविषषयत्वखोपाधित्वाद्च। अन् षट 

भानयेति शब्दानन्तर' शनसद्चाराधिहितदारुएलख 

धघटानयनब्यवद्ारदर्थंनाद्वाला षटपदे ब्यत्पद्यते तच्छकक- 

शान्द्न्नानमपि न भ्वमः तस्यापि भ्वमत्वे प्रयोज्य 

व्यवह्ारादिदानों व्युतपत्तिनै खात् किमव प्रयोच्च- 

खेन व्यवड्(राद् त .पन्नोऽचेतनव्यवदारादे ति सं घव 
बच्चलेपायमानत्वात.॥ ““विच्ववदचुरत विश्वतो खखो- 

विञ्चतो बाडरुत विश्वतः पात. । सं बाह्यां धमति सं- 

पत्र दयावामूमो जनयव्ये क एवेत्यादि तयः? । “उन्तमः 

रूषस्वन्यः परमामेलयद्ाहृतः । योखोकलयमाविग् 

विभ्य व्यय ईरः" इत्याद्यः ्टतयञ्च वह्धयोमानत्व ना- 

सन्धया दवि" । 
खर्डनता ठ रैर विषये प्रञ्ाद्यह पपन पन्यासेन व्यतिरेक- 

शखेन ईशर प्रामाथिकज्षतषररोकतं यथा^त॒थ!{होश्चरसङ्गाने 
कि परमाखमिति न्र् वाख; परतिवकगव्यः ि'यन्दोऽयमाचेपार्य 
वा१कृद्ितार्थो वा रविता वा प्रच्ना्ौ वा दात । वत्र 

अदि प्रयमः प्च तदेशवरसङ्भाके नास्ति प्रमाणमित्यङ्गं खात. 

तथा च सति न प्रतिन्नामाल्राल्धाध्यसिद्धिरिवि डेत्वादिकं वाच्यं 

भवति| तञ्च भवता नाभ्यधायि तञ्माचचनत दोषः} अतएव 

न हितीयः, ईैश्रसद्भाने कुल्छितः प्रमाखमिव्यख्यापि प्रतिन्ना- 

माल्रतात | अपिच -साध्याखाधकत्वाद्वा {तत् कुब्छते भवता 

चन्यथा रवा | अन्यथा चेदल' तदुद्धावनया साध्यसिद्धेर- 

अदृहत्वात्. । नापि प्रथमः प्रमाखच्च साध्यासाधकञ्चेति 

व्याघाता. । शौ खोऽयं प्रमाखचब्ट् इति चेच प्रमाखण्त्वयो- 
निनि यद्यय प्रमाखशब्ट्प्रयोगः तदा गोखताव्याघातः 

छच्डयत्वात । अथ प्रमाणाभासे तद्, अरन्तदुद्गावनया 

दै-शवरसद्धाने यः प्रमाणाभावः स कुल्ितद्त्यल्र परद्धापि 

ष्मतिपन्नलात्, ईश्वरसङ्गाव इति च विथेषोपाद्परव व्व 
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शात. अन्यतलापि हि विषये प्रमाखाभाखः कु्धितंणव 

साध्यासाधकल्वात | मापि तोय £ तथा शति ङि विनि 

कंस्य पश्चान्तरखापेच्चत्व न पक्चान्तरलपि चनोय' भवति 

ईैश्चरसङ्धाने किमेत. प्रमाश्छतान्यदिति तद्ध †‰ भ्वता 

नाभ्यघायि अतो न्यनत्व दोषः | नापि चठयः प्रञ्रा- 

थात. खलं किंशब्दात्कखचित पदा्ैस्य जिन्नाखमानता 

प्रतोयते षा चे प्रभा्पदसमभिव्याद्धारात. प्रमाखवि 

षिणो प्रतीयते यद्िषयञ्च प्रञ्नस्तदुत्तरवादिनाभिधेयं तत_ । 

य" प्रचर रैश्वरसङ्भावे प्रमाणसामान्यविषयस्तदिशेषविषयो 

वाभिपरेत आदकेदोश्वरद्ावि प्रमायमियेवोत्तरमापद्योत यदि- 

षयो हिप्रञ्नस्तदमिधेय, प्रमाणसामान्यविषयस्च प्रञ्जः तञ्च 
प्रमाखशब्देनाभिधीयतएव , अथ दिवोयः तथाप खरसद्धाव 

प्रमाखमिल्ेवोत्तरमापद्ये त यथा प्रञ्रवाक्य प्रमाणशब्ट्वि- 

शेषपरस्तथोत्तरवाक्ये ऽपि ¦ कोऽसौ विश षद्ति चेन्पूव्येव- 

इक्तो च्तरत्वात । किञ्च अस्यापि प्रञ्द् विथेषो विषयः किंथ- 

ब्दख विशे षशब्देन खामानाधिकरण्यात तथाच सति विथे- 

भणएवोत्तर दयात । श्यादेवत् विशे षशब्ट्म न विशे बमाल- 

भनिद्धारितमत्र विवच्ित किन्तमाधारणो व्यक्तिखूल 

विथेषथन्दस्य तात्पययै' वद्धात्कासावसाधार्यो प्रभाखव्य- 
क्रिरिवि प्र्रा्ैः तत्रं च तादश्च।, प्रमाथव्यक्तरभिधान- 

शत्तर' युक्कं जेव "विधाः प्रलापादति नैतदेवं यतोऽलापिं 

विरेषश््ये वोत्तरम् यथा प्रञ्चवाक्यगतस्छ विेषशब्ट्ख 

स्वव तोव्याड ् च्वद्पायां प्रभाशव्यद्गौ तात्पसै' दथोन्र- 

बाक्यश्ितखापि । खञ्च शतिं यतन विषये भवदीय प 

वाक्य तात्मयये' तदेवा खाकञत्तरवाक्येन प्रतिपादितमिति 

खुक्तसङ्तम् । अथय सन्यसे किमिह प्रमाणनिति एच्छतोऽयमभि- 

प्रायः अन्नार्यैऽहसानः प्रसाखमितरदे ति । अलाष्यदुमान- 

मियुत्तरमच्छाकम् । किं ठदचमानमिति चेत् । अयमपि 

प्रञ्नोऽदम।नमात्रविषयः उत तदहिेषविधय इति निकल 

प्रमाखषञ्वदुस्तर' वाच्यमिति । अल्च संपरस्लौकौ । 

“यथाविधः `य" विषय" नियम्य प्रञ्ज्ट निजंक्ति परो 
अयोक्चा । वाच्यस्तयैवोत्तरवादिनापि तवैव वाचा इ तथा- 

वरिधोऽथः | प्रद्रख यः खाद्िषयः ख वाच्यो वाचा तया 

चैष भवेच्निरक्तः | इद" त्वयाष्याख्िवभेतयेव गिग खट 

च्छाविषयख वक्रा" प्रार्था्च किशन्दाच्निन्नासाविष- 

अताथेस्य प्रतीयते जिन्नासा च न्नातमिच्छा इच्छा न 

नाज्ञाते भवत्यतिप्रसङ्कात् तस्मादोखरविषय' प्रमाण न्नात्- 

मिता तलं खन्नामभिच्छाकारयोभूत वङ्गतव्यः तद्वधाय 
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थवाथं वा खात. यथाथेद्धत् तरं तेनेव न्नानेन खक्ञोयो 

विषयः प्रमाणषपस्याप्यते विषये प्रसाणप्रहस्तिमन्तरेण त- 

दोवययाथत्वख वक्न् मशक्यत्वात् । तेनापि प्रमाणेन खमो- 

च्रद्श्रसद्धाव उपस्याप्यतस्त्यनायासेनेव सिद्खोऽश्पाग- 

सोख्रखिद्धिमनोरथः । अथायथाथे तनाख्मिन्नयथयाय- 

त्ञानविषये यद्य्ञाभिरयथाथ्नेव न्तानदत्पादनोयभिति 

भवतः ृच्छतोवाज्द्ित' तदा केव' खाधीनेऽ्ये परापेत्ता 

भवानेवायधायेत्तानोत्मादनङ्गशलोय येक तल मिद्धीन्नान- 

सज्ञोजनत्तथा परमष्यत्पाद्यत् वयं पन्यथाथेन्नानखोत्पा- 

दयितारोभिथ्यान्नाने सर्मेवातिन; किनि नियुच्छे- 

होति । अथ मदीयाया न्नानख योविषयः ख 

अटीययथा्भन्नानविषयोमवता क्रियतामिति तखदौयं 

वाञ्द्रितं तदा व्याचातादीरश्य्थे भवतः प्रडत्तिरेत्राहपपन्ना 

शुक्तिका रजतत्वेन भम ययाथन्नानविषयोभवततित्ये तदथं 

परेच्चावान् कथद्धार' प्रयतेत येन ख्पेणायधायन्नानविषयतव' 

तेनैव खूपेख यथार्धत्तान विषयत्वे व्याघातात् । अथ मन्यसे 

स्वसिद्वान्तमदुरु्धानेन त्वया यया्न्नान" तललोत्पादमोय- 

मतस्वद्े भवाननुदुच्छतद्ति । सवम् यरैञ्चरसङ्धाववि- 

षयोभवता प्रमाशाभासः प्रमाणतया श्वान्त्या प्रतोतः 

लख प्रभाखत्व' अद्धाभिब्येत्मादनोयमिति नाख्माकमोटशः 

लिडान्तः प्रद्युत देखरसद्धावविषय' य्ममाश भवता प्रसा- 

शाभासत्वेन श्वान्त्या प्रतोतमस्ि तत्ममापणोयभिति । 

ध्यान््रतम् दश्रसद्भावषिपयद्य प्रमाणस्य भवता न्नापनमां 

क्रियत मिन्यभिमत एच्छताभखराक, नतु प्रमारेना प्रसाखेन 

वेति विशेषोऽप्यभिमतद्ति,न न्ापनमानरखाप्रभाणन्नानमा- 

द्ायाष्यपपन्ेः तन्न खवाधोने केय' परापेकत्यादय क्षमचष ञ्ज- 

नीवम् । स्यादेतत् येयसोच्चरसद्भावव्रिषया प्रमाणगप्रतोति- 

र खा करत्मन्ना सा व्यभि वारिणो सत्या वेति सं शयोऽत्रा- 

ष्क नेनेकप्तनिईारयाधीनः यदिद दूषणसवादि 

हि तस्यां 
प्रतोतौ यथाधवायया्थत्वखंशयेन तखाः प्रतोतेगेौदरो 

यन्मक्ञाण' तखापि योऽसौ विषयदेञ्ररसद्धावसरत यव्वतेव 

संगयानख भवतः प्र्रोऽयः नतु विप्रतिग्रननखेति खात् 

वथाच स्वीकुरु शिष्यभाव' प्रसाद्व चिर चरणणशुख,षाभि- 

रख्मान छेत्म्दामस्ते संशयमिति ] विप्रतिप्न्नाएव बयमा- 

दायं: संशयोऽाकमिति देत् तद्धवधतेककोटयणएश 

वय कष्यत्रोधान्न मेगयमालसवाम दुक्त खात् एवः 
नादि बद्व काशचुबवारल यथा्यश्रयया्ं वेत्ति पिकल्योक्- 

भवता तच्िरवक्षाशभिति मेतटस्ि णव" 
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युदया द्रूषखोयसम् ! रतेनामध्यवसायेन तदस्ञाभिः प्रति 

पद्धभित्यपि निरस्त वेदितव्य", व्यभिचारिविषयमव्यभिचा- 

रविषय वा तदिति विकल्पाभ्यां तापि पस्तत्ात्^पर- 

स्प्ररविरोधे हि न प्रकारान्तस्थितिरिति" न्यायात् | णव- 

स खराभिसन््याद्ावपि वत्ततृख्याने तिषटत्य व्येनामान्बरख- 

ख्डनमलुद्रव्यम्"" । तोयः परिच्छद्: । 

“नल्व तथापि भावात्मके तश्िन्नोश्वरे विधायक 

किद्चित्ममाण वक्तव्यभिति चत् कि" युनर्भावत्व विधित्व- 

सिति चन्न पय्थांयाप्रश्नात् | खद्पसत्त्वमिति चेत् भाव 

स्यापि तथाभावात् प्रतिखख' व्याटन्तत्वे नानदुगतत्वापत्तेच ॥ 

अस्त)तिपरतोतिविषयत्वमिति चेन्न ऋभावोषटस्यास्लोति 

प्रत्ययसम्भबेनाभावखापि तयात्वप्रसङ्गात् । नासीतिप्रतति 

विषयत्वेऽपि च षटादेभावत्वानिढन्तेः । अश्लोति चास्ये 

वा शब्टोषा निवक्ितः नाद्यः तदखानिरक्तः । सत्ता तदथै- 

दूति चेन्न खामान्यादीनां तद्भावादभावाल्ापत्तेः खद्प- 

त्वञ्च निरस्तम् } नापि द्वितोयः अभावोऽस्तोविग्रतते- 

क्तत्वात् वन्तं तदत्याद्याकारेण च प्रतीयमानख्धामाव- 

स्व प्रसङ्गात् । सोऽष्यस्ि पर्व्यायदूति चेन्न उभयसाधारका- 

यैनिव्वं चनमन्तरे् पर््यायत्वख्य प्रतिपाद यिठमशक्यतवात् । 

यलेकद्धाल्तिपदप्रयोगः तब्वापरख वर्त तद्ति प्रवोगात् । 

सामान्येन तावत् पर्यायतः शक्याधिगमसिति चेन्न प्रमे- 

याभिधेयादिशन्दानां तधात्वे ऽभ्यपर्यायत्वात् यले सवस 

प्रहस्तिनिमित्ता्त्वे च तच्चिव्व चनमप्रसङ्स्दवस्यः सटवा- 

य भावत्वुखुच्यतां कि शब्दाल्ञे खगनेषणया । अपरप्रति- 

मे घात्मकत्व' भावत्वभिति चेन्न व्यवच्छे द्यासम्भवेनापरपद्- 
ववर््छात् भावाभावयोः परस्यरप्रतिषेधात्रकतास्दीक्षाराञ्ध । 

तथापि भावो नास्तोल्छभावप्रतिपत्तिवद्भावोनास्तोति भाव- 

ख प्रतोतिरिति चेन्न तावतापि ल्त्यानिरुक्त: । अपर- 

प्रतिषेधसखेन प्रतोयमानत्वभेष भावत्वमिति चेन्न चच्दुरा- 

दिभिभावत्वपद्यप्रसङ्गात् | न हि प्रतोयभानत्व' चच्लुरा- 

दिमाद्यम् अभावोनातोतिप्रत)तेरजिंविषयत्वप्रसङ्राञ्च नोव 

भावविषया भवप्मच्ते परप्रतिषेधश्सेन प्रतीय मानल्वात् । 

नाष्यभाविषयेव वन्निरेधाथत्वात् । मेवं प्रतोतिरेवखादिति 

चेर शाब्दाः प्रतीतेः सम्भवात् आआकाङ्कादिभद्धिः पदैः 

प्रति्ल' ख सगः बोषनात् “ऋग्यन्तासल्पि ज्ञानमर्ये शब्ट्ः 

करोति हि” । प्रत्यद्धप्रतीतिस्तथा विवत्तितत्वादयमदोष- 

द्ूतिचेन्न सर्व्वग्यं भावस प्र्चत्वानङ्गोकारात् सेश्वर 

पत्ते सव्यः प्र्यक्तमिति चेन्न तेन तेषामपरप्रतिपेधान- 



"त क क क क श ककव क - +^ 

हक क 

४ 

"=" क क अ का 

- ९ ग्ग क्वाह ~ च क ^ = 

देष {[ १०२९ 1 

तवा सदये प्रभाश्ाभावात । तेषां विधिद्पतया तथेव 

पडणमिति चेन्न विधिद्पत्वखानवधार्ात् | यदपरप्रति- 

धेधात्मकतया शब्देनापि बोध्यते तत्तावत् भावद्पभिति 
य् = क 
चेन्न परपद्बयश्यौत् तत््यागेऽष्य चाक्षषादित्वापत्तेः } चुरभि 

चन्द् नमित्यादाविवान्योपनीतभागवत् | तन चाक्तुषत 

भविष्यतोलि चेच्च तथाविघेनेव विषये भिथिदाया बुद्ध 

-शिंेषणतायह स्वाश्रयोऽष्येशतः खात् । तेनोपलचिता- 

यास्तथात्वे चाभावपिशिदटभाव्हायेखा यभाव तथात्वाप- 

त्तेः । यदेवं विधं तद्धावद्छपभिति वदतेवं विधत्वा ् खावत्वसन्य- 

दाच्यम् अभेदे यदेव विध' तद्भावद्पमिति नियमा चुपपन्ेः। 

अलयोपलक्च्पत्वे चोपल चयखान्यख वाच्यत्वात् अद्धंव भावा- 

धत्वे चाभावोनास्तोति कत्वा प्रतोयना नख भावस्य भाव- 

त्वा प्रसङ्गात् । भिन्नञ्च भावत्व न सम्भवति यत्मदाे- 

व्यतिरेकप्रसङ्गात् | यञ्च किञ्चिद्धावत्व' तव्छात्मन्यस्ति नोया 

अस्ति चेदात्मनि टन्तिविरोधः नास्ति चेव्ठस्यान्यप्रतिषे- 

धेन चाप्रतोयमानसखयाभावत्वप्रसङ्कद्ति "। “नन्वे वमो खरे 

प्रमाणानुपदभनात्तदभाव वापयत इति चेत् अभावलत्व' 

किमभिधोयते निषेधाव्मकत्वभिति चेत् तद्यदि प्रतिच्चे पाल- 

कलत्व' तट् भावेऽप्यस्ति भावाभावयो् योरपि परस्य रप्रति- 

चेपाककत्वसखोकारात् । अथाभावत्वभेव तदा न निटत्तः 

पर््खनुयोगः। एतेन निषेधद्खेन प्रतीयमानत्वमिति नि- 

रस्तप् | भवविरोधित्वमिति चेत्र सव्वं भावविरोधिल' 

तदहिधयषविरोधित' वा । नाद्यः असिद्धः नदि षटा 

भवोभूतलादि विरुणडि । ने हितीयः भावानामपि के- 

घाश्चित्तथाभावात् । अयासह्ानवस्यान' विरोधो विव- 

कितः स भावानां नास्तोति चेन्न गोत्वादौ तखखापि 

भायात् । एकविधावन्यनिषेधः स दृति चेन्न भेदे विरोधि- 

आवभैद्योरेव प्रसङ्गात् । शकविधिरोधापरनिषेधः स 

दूति चेच्र निररेधख्याभावाधैत्म भाजयते चासि्धेः | ना- 

श्लोति प्रतोयभानत्वमिति चेन्न घटाभावोनास्तौति घषटख 

तथाप्रतोयमानतया अभावत्वापक्तेः अस्तीति भावत्वनिरुक्गौ 

यदुक्तः दूषणं तद्ापत्तेञ्च । प्रतियोगिनिर्प्याधौननि- 

खपणत्वभिति चेन्न प्रतियोगिनः परार्त्वे ऽतिप्रसङ्खव् 

विरोध्यर्थत चेतदनिरुमेः ऋषदट्यत्वे नजर्थयासिद्धः 

अतोतानागतन्नानादौ षिष्याद्नातिप्रसक्कात् । वञ्च 

शि्धिदेभावसख लचणखच्यते स भवोऽभावो वा सात् । 

नाद्य; भावद्ामावानास्िवत्वात. विषयिधसेण च कथ- 

भमि तथात्वे दननिर्वाच्छं खात. } अन्यदेव तदिति चेन्न 

ईश्व 

भ, 

तद् भावखामावत्वे खटत्तिः भावत च व्याधातात. । 

,न हितोयः वखात्रनि त्तौ विरोभापन्तेः अट शावव्याप- 

तु प्रसङ्गादिति । प्रतिचचे्यविशिषटमेव येत. प्रविभाति 
गोऽभावद्ति चेन्न प्रतिक्तेपानिरक्तौ प्रतिचेष्यानिर्क्तः 
तरिशि्टपद्ार्थ्च निव्चनीयः खात. । तनन विशि विगे- 
षणविशेष्यतत्यन्बन्धेभ्यो भिन्नमभिन्नं वा । नाद्यः दर्ङषु- 
रुषसम्बन्ध मन्तरेण द श्डिगोऽन्यसाप्रतोतेः दख्डिनसानये- 

द्यक्तो वदानयग्रसङ्काञ्च । तत्भ्बन्धे नोपल शितत्वात्तयेति 

चेन्न अतत उपलक्ष्य ऽतिप्रसङ्गात, । तदतचान्यत्वात. 

सम्बन्धोहेठः सच तदधिकरण एवमेति चेन्न सम्बन्धात्तद्धि- 

कर शसम्बन्धान्यत्वा पते रित्येष; न पन्थाः ! तत्षम्बन्धिनि 

पन्न व्यवहारद्ति चेन्न तद्धापि विथिष्टतवेनान्यलापन्तौ 

व्यव्ाररिषयग तविष व ञ् मशक्यत्वाव . | रवं परम्प 

` राकल्यनायामग्यनवस्थामात्र' मत॒ व्यवडार्यगतोवियेषः 

कचचित. । हितोये ठ भरेकं दख्डिव्य बवष्हारप्रसद्धे विशेषा- 

भावात नते प्रत्येकं द्रषडिपदा्ाः किन्तु भिितारति 

चेत् भिलिताड्तिकिते च मेलक' चाभिधीयते उत 

तेभ्योऽन्यणव कञ्चित. चाद्यं प्रत्मेकं सएव प्रसङ्गः भेलकेऽष्य- 

धिकः। दितोयस्तु प्रतौतिव्यबह्णारविरोधा वे निरः" 

इत्यादिना ४परि० विशिषटपदाथं निरस ईअरप्रमाणा- 

भावस्य निवेचनमपि निरासितम् आधिकं तत्र दरषव्रम् । 
तत्र निरौख्रसांख्यमते उपासासिद्धख प्ररतिलोनख 

इरूषसव सच्चिधिमालेख प्रधानप्रवत्तं नेन कतंता । सेर 

योगद्पसां ख्य प्रवचनमते नित्यो रख्यौव सच्निधिमालेष्य 

प्रधानप्रवतत्त॑नेने तथात्वम् इति , मेदः । परदथितेष्वेष 

सतेष ईश्वरोनिसित्तकारख्म्, गेट् न्तिमिते त॒ उपादान 

कारणं निमिन्तकारण द्धेति भेदः तदेतत् शा ० ° भाव्वयो 

द्भिवम् यथा“जन््रा्यख यत” शा० ० प्रतिन्नातर 

जह्वणोजन््रादिकारणत्वसप॒विशेषनिद्खारणाय प्रत्तम् . 
प्रकतिच प्रतिङाटशान्तादपरोधात्” छ ° |“ यवाभ्युदय- 

हेततादइर्म्नोजिन्ताख णवं निःचर यसेठत्वाट्बद्यापि 

जिन्ताख्छ मिचुक्तः ननन च “जज्रादाख यतः"'इति दक्षित 
तञ्च लच्ष्पं वटकटकादौनां इत् ्चवर्ादिवत् प्रकतित्वे 

ुलालब्धवख कारा दिवच्िभिन्तस च समानमित्यतो भवति 

विमर्भः किमात्कं एन्ह्धणः कारणतः खादि 

ति । तत्न निमिन्तकारष्टमेव तावत् केवलं खादिति प्रति- 

भाति क्यात् ? ईला पूर्व्यककट लचवणात् । रैपर 

हि ब्रह्मणः कट त्वमवगस्यते ^“ ॒शच्ाञ्चक्र च पाय 
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अद्धजत'? द्व्या दितिभ्यः। रै क्तापूष्धकश्च कटत्व' निभि- 

न्तकारणेष्टे वर॒ कुलालादिषु टम् अनेककारकपूम्विका 

च क्रिया फलखिद्ध लोके दटा खच न्याय व्यादिकतं- 

सपि युक्तः सुक्रामयितस्, ईश्वरत्वप्रसिद्च ईराणां हि 
राजरैवखतादौनां निभित्वकारत्वभेव केवलं प्रतीयते 

तदत् परभेश्वरख्यापि निभित्तकारणत्वमेव युक्त प्रति- 

पनम् । कार्यं द्द् जगत् सावयवमचेतनमशुद्च्च रण्यति 

कारणेनापि तच्छ ताढरेनैव भवितव्यः काव्यं कारणयोः 

खाष्ट्ष्दर्भनात् बद्ध च मेवं खक्चणमवगम्यते ““निषकल 

जिषक्रियं शान्त निरवद्य" निर्चनम्"' इत्यादि खतिभ्यः। 

पारिगेष्याटुब्मणोन्यदुपादनकारणमशुयादियुषकं खूट- 

तिप्रसिद्धमभ्यु पगन्तव्यः" जद्धाकारखतवखतेनिमित्तभाते पच्य 

वस्लानादियेवं प्रपर ब्रूमः प्ररतिदोपादानकारणद्च नह्माभ्यु 

पगन्तव्यः निभित्तकारणञ्च'न केववं निभित्तकारणमेव कात् 

“प्रतिन्नाद्टानाङरोधात् एवं हि प्रतिङ्ादशान्तौ शखतौ 

नोपरध्ये ते । प्रतिन्ना तावत्"“त॒तमादे शमप्राच्योयेना खतं 

च्तम्धरवत्यमतं मतमविज्ञातं विन्नातभिति"'तल्न चेकिन्ञानेन 

समे मन्यद्वित्तातमपि विक्तातं सन्प्रवतीति प्रतोयते तद्चोपादा- 

नकारणयिन्ञाने सरव्वविन्ञानं सम्भवति उपादानकारणा 

व्यतिरेकात् काय्येख, निमिन्तकारथादव्यतिरेकस्तु कायं ख 
नास्ति,लोके तच्छवास्याद्यतिरेकद शनात् ! दष्टान्नोऽपि" यया 

शोष्येकेन स्त्पिण्ड न पिन्नातेन सै स्मयं विन्नातं खा- 
हइाचारन्धणं विकारोनाभधेयं श्टत्तिकेत्येव सत्यम् ,्तयुपादान 

गोचर' एवान््ायते ““यरैकेन लोहमणिना सव्वं" रोहमयं 

शिच्वा्त ख्धात्” “रकेन नखनिन्तमेन घः काष्णायसं धि 

शात खादिति" तचान्यलापि “कञचु भगवोषिन्नाते सर्व 
जिद विन्नातः मवतोति "पिन्ना “यथा एचिव्यामोषधघयः 

सन्भवन्तोति' ट्ान्तः "आत्मनि खल्वरे इरे शते सते 

विन्नाते इद् सर्व्व विचित्रभिति? पुतिज्ञाय “स यथा 

इन्द्भेडन्यमानद्ध न॒ बाद्याज्न्दान् यजन् यार्ह- 
खाय इन्द्भेसतु यद्येन इन्दुभ्याषातख्छ वा शब्दा 
ष्ट्होत इति" दृष्टान्तः एव यथासम्भवं पुतिवेदान्तं 
मतिन्नाद्ान्तौ पुकतिलसाधकौ प्ये तव्यो । यत इतीय- 
पि पञ्चमो यतोवा इमाति भूतानि लायन्त` इयत 

"'ननिकल्त मुकुतिरिति""पा ° विशेषखरण्यात् पु खतिलच्चख 

रधोपांदाने द्रटव्वा । निमिन्तव्यन्तु अधिष्टात्रन्तराभा- 
बाद्वगन्तव्यः यथा हि लोभ श्टतश्ुवर्थादिकश्पादान 

कारं ककालद्चवशंकारादोनधिाननपेच्छ पुवत्तते नव 

जद्धण उपाद्ानकारणशसप् स्वतोऽन्योधिष्टातापेच्योऽस्ति 

पायुत्पन्ते ; ̀ एकमेवादितोय 'भित्यवधार णात् खश्ठात्रन- 

राभावोऽपि पुविन्नाद्टान्ताह्ुपरोधादेव नोदितो वेदितव्य" 

ऋधिष्ातरि हा, पादानादन्यञ्िन्गभ्यु पमम्यमाने पुनरभ्ये क- 

विन्नानेन, सव्व विन्नानसदासम्भवात् पतिन्नादष्टान्तोप- 

रोध णव स्यात् तस्माद्धिाल्नन्तरामावादाकनः कट त्वम् 

उपादानान्तराभावाञ्च पकतित्वस् । ऊत्चाकनः कटं त्व 

पतित्वे ”"भा ० ।“अभिध्योपदे शाञ्च" ख ° । "अभिष्योरेशचा- 

त्मनः कट व प्रकतित्वे गमयति “सोऽकामयत वध सवरं पुजा- 

येति" “तदेकतेवि""च तल्ाभिध्यानपू{ काया; खातन्त्य- 
प्त: कटेत्व' गम्यते"“बद्ध सपरासिति "'ुन्यगाकविधयत्वात् 
बह्छभवनाभिष्यानाद्ध प्रतिरित्यपि गस्यतेः' भा । 

“साकाङ्ोभयाम्बानात्” ह° । “प्ररतितवखायमभ्यदखयः 

इतश्च प्रतिबद्ध यत् कारण साक्तादुद्धोव कार- 
परपरादायोभौ प्रभवप्रलयावाम्बायेते'^सव्वाणि इ वा 
द्मानि भूतान्याकाशादेव सखतपद्यन्त आकाश प्रत्यस्तं 

यन्तीति'"यद्धि यस्मात् प्रभवति यसि प्रलीयते तत् 

तद्योपादानः प्रसिद्धः यथा ब्रौह्ियवादौनां 

शधिवोः' साक्षादिति चोपादानान्तराहपादानः' 

खचयति आआकाथादेषेति । प्र्स्तमयश्च नोपादानादन्यल 

कार्यख इष्टः?" भा० । “आकङ्तेः परिणामात्" स० । 

“इत प्रतिर्जद्य यत् कारणं बरह्मप्रक्रियायाम्” “तदा- 
कान खयमङ्रूतेति?' आखात्मनः कर्म त्वे' कट त्वच्च टथ- 

यति आत्मानमिति शश्मंत्व खयमकुरुतेतिकट' त्वम् । 

कथः इन; पू्यसिद्धख सखतः कठत्वेन व्यवस्थितच्ध 

क्रियमाणत्य शक्य सम्पादयितुम् ? परिष्यामादिति जमः 

पूलयेसिङ्ो हि सन्नात्मा विेभेश विकारात्मना परिणम- 

यामासात्मानभिति विकारास्ना च परिश्ठामो खदव्याच् 

पुढतिधुपलश्चः । खयमिति च विशेषशाच्निमिन्तान्रा- 

नपेक्षत्वमपि पृतीयते । परिणामादिति वा यक्ष्व 
वचं षोऽचैः । तञ्च पुकतिब्रेद्य यत् कारश नद्ण एव 
विकारात्नायः परिणामः; सामानाधिकरण्ये नान्तरायते” 

“सञ्च चज्चाभवन्रिरक्गञ्चामिरङरञ्े्यादिनेति'" भा०। “यो- 
निश दह्ि गोयते ° | “इत पुतिनंद्ध यत् कारणं 

जह्य योनिरित्वपि सव्य त्र गेदान्तयु 'कत्तारभौशः पुरूष 

ह्म योनिभितिः' यद्भूतयोनि परिपश्यन्ति धीराः" दूति 

च । योनिशब्दश्च पुकतिवचनः समधिगतोलोके “एथिवी 
योनिरोषधिवनश्चतोनामिति,। श्लीयोनेरष्वस््ेवाषयदद्वारा 
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छतं पुयुपादानतुम् कचित् स्थानचनोऽपि योनिशब्टो- 

ट्टः “योनि इन्दरनिषदे अक्ञारोति'' वाक्यशेषात् | 

तवर पुतिशचनता परिष्टह्यते “धयथोखनाभिः;ः खजते 
ग्टह्कते च'› इयेवं जैतोयकात् | तदेवं पतित् जद्मणः 

खिधम् । यत् एनरिदशक्त रवापूर्यक' कत्" निभि- 
न्क!रणेष्वेव इलाखादिष लोके ट्ट नोपादानेषि्यादि 

तत. पुदयच्यते, न लोक्वदिक भवितव्य नतुयमदुमानण- 

म्योऽथैः शब्दगखतुा त्से, यथाशब्द्मिह भ- 

विक्रा श्ब्टञक्तिठरौररसा पतित्" पुतिपादयती्य- 

व्मेचाम धनश्धेतत् सव्वं" विस्तरेण पुतिषच्दामः"' भा० । 
तत्र चेतनकारणतावादे सांख्याच्ेपप्रदर्थनपूकं बह्म 

खशोयया कार्यत्वसम्भवस्तथा व्यवस्थापित' तत्रैव ५“¶तर- 

व्यपदेशाद्धिताकारष्यादिदनप्रषक्किः" शाण०द्ध० | 

"न्यथा घनस्य तनकारणवाद् आकिष्यते चेतनाद्धि जगत् 

प्रक्रियायामाच्रौयमाण्ायां हिताकारणाट्योदोषाः प्रस- 

ज्यन्ते कुतः ? इतरब्यप्देथात् इतरख शारीर बह्मा 

न्त्व व्यपदिशति तिः “स आत्मा तत्वमसि खे तकेतो", 

इति प्रतिबोधनात् । अहा इतरख द्मः शारोरातात्व' 

ज्यपदि चति" ततृष्हा तदेवाुप्राविशदिति'” ख् रेषावि- 

कतस बरह्मणः का्याप्रवेधेन शारोरात्मत्वप्रदचैनात् । 

“अनेन जोनेनाक्रनालुप्रविष्य नामद््पेव्याकरवाषोति"पर 

देवताजोवमाकशब्दन व्यपदिशन्ती नजद्णोभिच्चः शारोर- 

दति दयति । तकाद्यद्बद्यणः खट त्व' तच्छरीरं चे- 
त्यतः खतन्त्रकरत्ता सच ह्ितनेषात्मनः सौमनदखकर कुर्य्यात् 

नाह्ित' जन््रमरणजरारोगाद्यनेकानर्यजालम् | न 

हि कञचिद्परतन्लोबन्धनागारमात्मानं कंत्वालुप्रविश्तिन 

च खवयमत्यन्तनिमेलः सन्नत्बन्त' भलिमं देषसात्मत्वनो- 

पेयात् शतमपि कथ्यत् दुःप्ठकर तदिच्छया जद्यात् 

छष्क्रर' चोयाददौत खरेञ्च मयेदं जगहिविधं विचिलः 

विरश्डितभिति सवभ हि लोकः दम्ट' कार्यं रत्वा 

आरति येदं कतभिति । वथा च मायावी खथ प्रषारितां 

आवामिच्छया आनायासषेनोपसंडरति एवं शारोरोऽभो 

आं श्टटिषप्रेत् । खकोयसपि तावच्छरीरं शारीरो 

न शक्रोति अनायासेनोपसंहत्म् ॥ ख' हहितक्रिया- 

च्यथैनादन्याा देतनाच्जमत् प्रक्रिवेति मन्धते" भा० | 
“अधिकन्तु मेदमिर्द्ात्"' स ० । “तशब्द: पूपं व्यावर्त - 

यति । यत् सव्व न्न शकयक्ति ब नित्वशुदरबइसक्तस्माग 

शारोरादधिकमन्यत तदयं जगतः खट, ब्रूमः न तसिनु 

२५९ 

[न 

श्ये 

हिताकरणादयोदोषाः प्ररञ्यन्ते | न छह तस्य हितं किञ्चित 

कत्त व्यमस्ति अहित या परिहृत्तव्य' मित्यसक्तात्वात् \ 

न च तख ज्ञानप्रतियन्ः शक्िप्रतिनन्षो वा कचिदप्यस्ति 

सर्व्वं त्वात् सवं शक्ित्वाञ्च | शाशोरस्वनेवंचिधस्तख्िन् 
प्रसज्यन्ते हिताकारणादयोदोषाः नतु तं वयं जगतः 

सतारं ब्र.भ; । कुत एतत् भेदनिर्देशात् “खाता वा अरे 

द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्ये। निदिध्यासितव्यः” “सोऽन्ने व्यः ख 
` विजिन्ञा सितव्यः'"““वता सौम्य ! तद् सुपन्नोभर्वात' “शारीर 

आत्मा प्रा्नेनात्ना अन्वा ् ढ" इयेवं जातोयकः करकर्मा- 

दिभेदनिर्देशो जोवादधिकं जह्य दथेयति । नन्वभेदनि- 

दोऽपि दर्भिः “तच्वमसोयेवञ्चातोयकः कथं भेदाभेदौ 

विरुद्धौ सन्भवेताम् ?। नेष दोषः । अआकाशवटाकाश- 

ज्यावेनोभयवन्धवख तल तत्र प्रतिशपितत्वात् } खपि 

च यदा “तन्वससीन्ये च्च 1तोयकेनाभेद्निदेिनाभेदः 

भ्रतिनोधितो भवति, अपगतम्भवति तदा जोव खसा- 

रित्व, ब्रह्मणश्च सष्टत्व , समस्त भिश्यान्नानविजृभ्भितद्य 

भेदव्यवहार सम्यगृज्ञानेन बाधितत्वात् तवर कृत णव 

ष्टिः, कुतो वा हिताकारणादयोदोषाः । अविव्याप्रतयु- 

स्थापितनामद््पसतका््ये्षारणसंघातोपाध्यविवेकलता हि 

भ्वान्तिरिताहहितकरणादिलक्चणः संसारो न ठ प्रमाय 

लोऽस्तत्यसङदेवादो चाम लन्ममर यन्द टनमेदनाद्यभिमान- 

वत् । अबाधिते ठ भेदव्यक्हारे "“लोऽन्बे वय् इत्ये वद्चा- 

तीयकेन मेदनिदेदेनावमम्यभानं ब्भ णोऽधि कल्व' हताकर- 

यदोषप्रसक्ति' निरणद्धि"भा ० |“अश्रसादिषद्ध तददपपत्तेः'' 

० "ययाच लोके एथिदीत्वसामान्यानितानामष्य मनां 

के चिन्हामणयोवव्वेदूौदयोऽन्धो मध्यसबीय्धा; खमे 

कान्तादेयोऽन्ये प्रहौाःखवायसचेपपादह्ीः पाषाणा इत्यने- 

कविधं वैचिलंप दश्यते यथा चेकषटयवौव्यपाच्रयाग्था 

जपि वीजानां ब्धविधे' पतर घुप्मफलगन्धरसादिवेवित्य' 

चन्द्न चश्यकादिष् पलभ्यते यवः चेक्षराष्यन्नरसख लो- 

ह्ितादोनि देशलोमादौनि च कार्ययाखि विचित्रा 

भर्वात्ति रपनेक्यापि ब्रह्मणोजोवप्रान्नएथक्घ' काय्यं व - 

वित्त" चोपपद्यत इत्थदस्तद्टपपत्तिः परपरिकस्ितदोषा- 

ङुपपत्तिरियर्थः । तेच प्रामाख्यादिकारस वाचार 

म्णमातरत्वात् सभ्ररश्यभाववे चिल वदचेचभ्य्, चयः" मा" । 

“उप हःरदश नानेति चेन्न चौरब्धि' ० । "चेतनं 

जद्खौकमददितीयं जगतः कारणमिति यदङ्गं तद्नोपपद्यते 

कात् १ उपस्हारद् नात् । इह हि.-लोके कुलाादयो - 
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षटपटादोनां कर््तारोश्छदण्डचक्ररताव्यनेककारकोपसहा 

रेख संग्ट्ोतसाधनाः सन्तस्तत्तत् काये कुर्व्वाणादग्यन्ते 

जह्य चासह्ायं तवा्िप्रेत' तस्य साधनान्तरादपसं खद्े सति 

कथं सट तवस्पपद्ये त तशयान्न नह्य जगत्कारणमिति चेन्नंष 

दोषः यतः चोरवत् द्रव्यस्वभावविगेषादुपपद्यते यथा हि 

लोके चोरं जलं वा खयमेव दधिहिमभावेन परिणमते- 

ऽनपेच्छ बाह्य" साधनं, तचेहापि भविष्यति न स्षोरा- 

दपि द्ध्यादिभावेन पररिणसमानमपेत्ततणएव बाय साध- 

नम् आओौष्णयादिकं, कयदच्यते -कोरबद्गोति नेष टोषः | 

खयमपि हि चोर याञ्ख यावतोञ्च परिणाममाल्रामदुभव- 

त्वेव पायते ताञ्ध तावतौडद्धौष्णयादिना दधिभावाय । यदि 

स्वयं द्थिभावभोदता न खन्न गौष्णयादिनापि बलाहधि- 

भावनापद्योत । न हि वादुराकाथो बौष्ण्रादिना बला- 

दृषिभावमापद्योत । साध नसम्यत्या च तस खंपूखंता 

सम्पाद्यते । परिपूररथक्तिकञ्च बद्धा न त्ान्येन केनचित् 

पूरं ता सस्पादयितब्या } तिच तल् भवति शत्र तख 

कायरः करणञ्च विद्यते म॒त्ससचाभ्य धिक्च दश्यते । 

परास थक्तिविविषेव श्रूयते सलाभाविको ्ञानयडक्रियः चेति" 

दख्ादेकखापि ब्ह्मष्णो विदिल्नशक्गियोगात् ज्लोरादिवदि" 

चिब: परिखामचोपएदयते'" भा० । “देवादिवदपि लोके" 

षड, । “शखयादेवत् उपपद्यते चौरादोनाभचेतना- 
जासनपेच्यापि बाड साधनं दध्यादिभावः दष्टत्वात् . 

जञेटसाः घनः कुदालाद्यञ्च साघनशामणौमपेैपव तच्छ 
त्यौ बाय्रीय प्रवत्तं माना दृश्यन्ते कधं बह्म चेतनं 

खदमहायं प्रवत्तेलेति ? टेषादिवदिति जमः | यथा 

कोके देवाः पितर ऋषय दत्येवमाद्य महाप्रभा 

वाञ्चतना अपि सन्तोऽनपेच्छ किञ्चिद्धाद्य' खाधनमे- 

थां विशेषयोगादभिष्यानमाल्रेश् सखतणव बहूनि ना- 

शदोराखि पुगसाद्ादौनि रथादोनि 

च निर्मिमाणा उपदभ्यन्ते मन्त्ाधैवारेतिहाखषुराश्- 

भूमाण्यात् । तन्त॒नाभद्च सखतएव तन्तून् जवि बला. 

का चान्तरोयव शुक्र, मभे' धते, पद्बिनो चानयेच्छ दिञ्चित् 
पुम्यानसाधन सरोन्रात् शषरोन्तरं पतिष्ठते । एवं चेत- 

ममपि ब्रद्यानापेच्छ बाद्य' साधन खतणव जगत् खच्छति 

ख॒ यदि न.यात. यण्ते देवादयो बद्मणो दृष्टान्ता 

उपात्तास्ते दां न्तिदेन बद्भष्णा समरन सखभावा न भवन्ति 

अरोरमेर द्ययेतनं देषादोनां अरोरान्तरादिविभूत्य त्पादने- 

सप््दानं म तु चेतन राला, तन्तनाभख च चुद्रतरजन्तु- 

नासख्यानानि 

भन्तणाञ्जातां कठिनतामापद्यमानो तन्तुर्भवति, बलाक! च~ 
सतनयिल् रव च्रव्णादुगभे धत्ते, पद्मिनो च चतनग्रयुक्ता 
सत्यचेतनेनेव शरःरेथ सरोन्तरात् सरोन्तरख्पसर्प॑ति 
वज्ञोव च्च न तु खयभेव चेतना सरोन्तरोपसर्पये व्या- 
प्रिवते तखान्नते ब्रह्मणो दृष्टान्ता इति, त" प्रति नुयात् 
नाय दोषः; कुतालादिदष्टान्तवलश्चणयमा तरस्य विवलिते 
त्वादिति । यथा हि कुलालादीनां देवादीनाच्च समाने 

चेतनत्वे कुलालादयः कार्यारम्भे बाह्य साधनमपेचन्ते 

न देवाद्यस्तथा, ब्रह्य चेतनमपि न बाद्य' साधनमपेलिष्यते 

ङे तावद्वयं देवाद् दा हरयेन विवच्छासः। ताद्य चैकद्ड- 
सामरथ बट तथा सव्वे्ामेव भविदमङतोति नाशे कान्त 
कूत्यभिप्राय'"' भा ०। “कत् प्रसक्तिनि रषयवत्वचब्द्व्याकोपो 
वा” छ ०। ^ चेतनमेकमद्वितोय' ज्य चोरा दिवहेवतादिषद्धा 
नपरेचितबाद्यसाधनं खयस्परिखममान जगतः कारणमिति 

स्थितम् । शास्तराथैपरिगशुद्ये त॒ एनराक्तिपति कतृप्रस- 

क्रिः कत््लखखय नद्यणः कायं ङ्पेण परिणामः प्राभोति 

जिरवयपत्वात् यदि बद्ध एथिव्याद्त्रित् सावयवमभविष्यत्त- 

तोऽ कदेशः प्य णंखखत एके शञ्चावाख्याखयत, निरषयष- 

न्दु जज्ञ खतिभ्योऽवगम्यते “निष्कलं निषक्रियं थान्त' निर- 

दुद्धं निरङ्कनस्" `'दिग्योद्यमूतंः रषः स बा द्यभ्यल्तरो- 

दज “ददं महद्भूतसनन्तमपारम्' ““पिद्धानवन 
एकषसख रष नेति नेत्याकाऽस्थूलमनख्ित्याद्याभ्यः"' 

सुव विशेष प्रतिषेधयित्रीभ्यः । ततश्॑कदेशपरिशा- 
भार्म्भवात् कत्ख्तपरिामप्रसतती सत्यां मूलोच्छोदः 

प्रसज्येत द्र्टव्यत्वोपदे धानक च्चापच्म् अयलदष्टत्वात् 

खार्स्य । तद्यतिरिक्रख च ब्ह्मणोऽभावादजलादि- 

शन्दव्याकोपञ्च । अयेत्होषपरिजिङोषैया सोवय्भेषे 
जाद्भाभ्युपगम्येत तथापि ये निरषयव्त्वखय प्रतिपादका 

शब्दाञ्दष्ताखो प्रणेदुः । सावयशरत्ट चामित्यत्व 

प्रसङ्क दति सर्व्वंयाऽयःप्र्ो त षटयित" शक्त इत्या 
ल्िपति'” भा० । “तेस्तु शब्दमूलत्वात्” ख.० “ठथ- 
ब्दन्तेपं परिहरतिन खल्वखत्प्े कचिद्पि 
दोषोऽस्ति न मावत् तृप्तिरसि कतः १ खतः तेः 

हि बह्मणोऽवस्ानं च्यते प्रकतिविकारयोभदेन व्यपदेथातं 

“श्ेयन्देवतचत इन्ताङभिमास्तिखलोदेवता चनेन जोवेनात्म- 
नाप्रविश्य नामद््पे व्याकरवाखोति?? “तावानख्ु महिमा 

ततोचज्छायांञ्च एुख्षः पादोऽ विश्वाभूतानि विपाद्खाख्त 

दिति" चैवं जातीयकात् तवा छद्यायत नत्ववचन्ाद् रुत् 
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सष्यरत्तिवचनाञ्च ! यदि च कत्त बह्म काय्ंभावेनोप 

युक्त खात् “सता सौम्य ! तद् सम्पन्नो भवतोति'' खषुश्चिगतं 

विशेषणमद्धपपन्नं स्थात् विङतेन नद्या नित्यं सम्बच्नत्वात् 

अवबिढतख च ब्रह्भणोऽभावात् तयेन्द्रियगोचरत्वप्रतिषे- 

धादुब्रह्मणः, विकारख चेन्द्रियगोचरत्वोपपन्लेः । तद्छा- 

दस्ति अभित नह्य न च निरवयवत्वशब्द्वाकोपोऽस्ति 

ज्न.यमाछतुदेव निरवयवत्वखष्वभ्यु पमस्यमानतुत. । शन्द्- 

मूखञ्च बह्म शब्टृणुमारकं नेन्द्रियादिपरमाखकं तद्यथा- 

अन्द् मभ्य् पगन्तव्यस् । शब्द् शलोभयमपि नह्धणः प्रतिपाद्- 

अति अशतृक्प्रसक्तिः निरवयवताञ्च । लौकिकानामपि 

मखिमन्त्ौषधिप्रश्टतीनां देणकालनिभिवै चिनप्रवशात| 

शक्तयोविरद्धानेककायरषिषया ण्यन्ते ता अपि तावन्नो- 

पटेथमन्तरेण ॒कोषलेन तकेणावगन्तः शक्यन्ते अख वस्तुन 

एतावत्यतत्घहाया णतद्विषया रएतत्मयोजनाञ्च शक्तय 

इति किखताविन्त्यप्रभावख नर्हखखणोष्पं विना शब्देर न 

निद्ष्येत ¡ तथाचाहुः पौराणिकाः “चिन्ताः खलु 

ॐ भावा न ब॑सलङंण योजयेत् । प्रतिभ्यः परं यञ्खतद्- 

विन्य लत्त्यसिनि› | तस्म्ाच्छब्दमूल एवातो न्द्रियाये या- 
चात्मयाधिगमः। नलु शब्देनापि न शक्यते विरब्बायं ; प्रत्या 

यथिदु' निरवयवच्च नह्य परिणमते न च कत््ञमिति यदि 

निरवयव" जह्य खाच्नौव परिणमेत टतस्तमेव वा परिणमेत 

आथ केनचिद्रपेख प्ररिथमेत केनविद्र पेणावतिष्ठतेति द्प- 

भेदृकल्यनात. सावयवमेव प्रसज्येत | क्रियाविषये “अति- 

राने षोडशिनः ब्टह्छाति नातिरालरं बोड़शिन' ब्ट्काती- 

त्ेबंज।तीयिकावां विर्द्प्रतोतावपि विकल्याश्रयण 

विरोधपरिद्ारकारणं भवति परुषतन्त्रतुदचुष्ानखय 

इह तु विकल्ाश्रयणेनापि न विरोधपरिहारः शम्धवति 

अषुरुषतन्ततुदस्तुनः तस्याह बटभेत्रदिति यैष दोषः । 

खविद्धाकल्ितद्छपभेद्भ्युपगमात. । नद्यविद्याकल्ितेन 

स्टुपभेदेन सावयवं वस्तु म्म्पद्यते । व द्हि निभिरोष- 

इतनयनेनानेक इव चन्द्रमा टश्डमानोऽनेक ठव भवति । 

अविद्याकल्छितेन- च नामङ्धपखन्षयेन द्पभेरेन व्याङता- 

व्यातालकेन तत््वान्तुभ्यामनिर्वाच्यन जह्य परिणा- 

सादिसर्व्वव्यवद्धारश्रदतां प्रतिपद्यते पारमार्थिकेन 

च द््पेखं सव्यं व्युददारातोतमपरियतमवतिषते वाचार- 

शरभयमालत्वाद्धाविद्य 1कल्छितख नामक्प्रभेदख , न निर- 

पयकत्व' ह्यः कुष्यति | नचेयं परिणामश्चतिः परि- 

भरग्रतिपाद्ना्थां तछमणिप्रत्तौ फद्ाभक्शमतात. । स्वय 

व्यश्डारडीनब्रह्याक्रभावप्रतिपादनार्था त्वेषा तत्मतिपर्ा 

फलावगमात् | “तर्ष नेति नेत्या रा” इय, पक्रम्य ह.“अभयं 

नै जनक ! प्राप्नोऽलोति"। तक्ाद् कत्मपत्ते न कञ्चिदपि दोष 

प्रसङ्गोऽस्ति 'भा०।*“आखत्मनि चैकं विचित्राश्च "ख् ०।'अधि 

च नेवाल विवदितव्यं कयमेकस्मिन् ब्रह्मणि खद्पालपमर 
नेवानेकाकारा ष्टिः खादिति यत आतमन्यग्येकद्िन् 

 स्वपरटशचि खद्पाचुपमदनेन॑वानेकारा ष्टिः णलयते“न तश्र 

रथा न रययोगाः पन्धानोभवन््यथ रथान् रथयोगान् पथः 

ष्टजते" दन्यादिना । लोकेऽपि देवादिषु मायाव्यादिष् च 

सखख्पःलुपमदेनेनेव भिचितलादस्यश्चादिषट्यो दण्यन्त. 

तथेकस्ि ्नपि बरह्मखि खद्धपादप्मदेनेवानेकाकारा टि- 

भविष्यतोतिः' भा०। “खपच्चदोषाञ्चः ० “परे. 
बामष्योष समाम: स्वपर्तटोषः प्रधानबादिनोऽपि दहि 

निरबयत्रमग्ररिच्छिन्नं शब्दादिदोनं पुधानः सावयसख 
परिच्छिच्रख्च शब्दादिमतः कायख 

स्दपत्तः तन्नापि उत्सतप्रसक्िनिरवयपत्यात् प्रषानख 

पराञओति निरवयवत्वेभ्युपगमव्यकोपोवा | नलु नवर तेनिंर- 

यवयवं प्रधानमभ्य् म्यते सत्वरजस्तमांसि हि तरयोय॒खाः 

तेषां साम्यावस्ा प्रधान तेरेवावयवैः तत् सावयवभिति, 
मेवं जातौयकरेन सावयवत्वेन प्रकतोदोषः परिहर" पार्यं 
ते यतः सत्वरजस्तमखामग्येकेकख समानं निरवयत्वम् एकं - 

कमेवेतरहयाचुग्टोत' खजातोयख प्रपञ्चखोप्रादान- 

मिति समानत्वात् खप्चदोषप्रसङ्गख | तकाप्रतिष्टानात् 

श्चावयवत्वभेवेति चेत रएवमष्यनित्यत्वादिदोषप्रसङ्धः । 

चऋअथ य्तय प कादं वैचिलप्खचिता अवयवा द्व्यभि- 

प्रायः, तास्तु बह्मवादिनोऽष्वविच्चिष्टाः । तथा अण्वादि- 

नोऽषवशुर ख नरेर स युज्यमानो निरवयवत्वाद्यदि कात्- 

सपन शयुज्येत तत; प्रथिसादपपन्ते रणमालताप्रसद्धः । 

'अधेकदेशेन सबुज्चेत तथापि निरवयपत्वाभ्यु पगमव्याकोप 

इति खप्तेऽपि सम्रानणएष टोष्ः। समानत्वाञ्च नान्यतरसि- 

द्वेष पत्ते उपचेष्रव्योभवति । परितस्तु जद्यवाद्धिना ख 

यक्ते दोषः" भा ‹। “सर्वोपेता च तहुशेनाव" ख ० ।णक्खापि 

ब्रह्मणो विशिरे यक्तियोगरादपपद्यते भरिचिल्ो विकारप्रपञ्च 

इवयक्तं तत् इन: कथस्पगम्यते बिबिलृशक्तियक्ग परः नहो - 

श्त ? "तदुच्यते सव्वौपेता च तहर्भनात् सव्धयक्तिषुल्ला 

परा देव तेत्यवगन्तव्यं कृतः † तदूनात् तथा हदर्णयति 
तिः स्थक्रियोगं परखादेवतायाः “सव्वं क्रां सव्व कामः 

सनन्त: दरक्रयः सव्व ।मदभभ्याक्तोऽाक््नादर,"“सच- 

कारणमिति 
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कामः स्थसङ्कलयः” “यः सशत्तः स$ित्"? ““एतसय वा 

अतर प्रथासने गामि श्यां चन्द्रमसौ तौ तित"इेव- 

्ञातोयका "भा ०।“विकर णत्वा देति उेत्तदक्गम्" द ०।“खा- 

देतत् विकर थां परां देवतां थास्ति शास्तरम् “अ चचुष्कस्रो- 

लमवागमनः?"इये वद्चातीयकषम् । कथं सा सवं यज्गियक्तापि 

चतोका्धाय प्रभवेत् १ देवाद्योद्िचेतनाः स्बेशक्रियुक्ता 

अपि सन्त खाध्याल्िककार्याकरणसम्मन्ना एव तख्मौतकौका- 

य्य प्रभवन्तो विन्नायन्ते । कयञ्च“नेति नेत)ति"" प्रति- 

भिद्टसव्यैविधेषाया देवतायाः सव्वैशक्तियोगः सम्भवेदिति ? 

चेत् यदत्र वक्तव्य तत् एरस्त देवोक्तं, त्यवगा्परभेवेद- 

मतिगम्भ्रीरं परं बरह्म न तावगाह्म् न च य्कखसा- 

मथ्य ट्ट तथान्यखापि सामर््येन भवितव्यभिति निय 

मोऽस्तीति | प्रतिषिद्धसर् टियेषखयापि नह्मणः सव्वं - 

शक्तियोगः सम्भवतोत्ये तदष्यविद्याकल्यिदद्हपभेदोपन्याचे- 

नोक्गमेव । तथा च शास्त्रम् ““पाण्िपादोजवनोपङौता 

पश्च त्यच्तुः स श्टणोत्यक रेः" इयकर णसा पि ब्रह्मणः से 

खानथगयोग' दर्भयति"'भा०। “न प्रयोजनवक्त्वात्"' स्ह ०। 

“अन्यय) पुनदधेतनकट कव'जगत अकिपति,न खल चेत- 

नः; परभात्नेदं जगद्धिम्बः विरचयतेति कुतः ? प्रयो- 

 जनवच््वात् प्रहट्तीनाम् । चेतनो हि लोके बद्धिपूज्वेकारो- 

पुरुषः प्रदत्तमानो न भन्टोपक्रमाभपि तावत् प्रहत्तिमात- 

प्रयोज्ञनादपयोगिनोमारभमाणटोदष्टः कित गुरूतरसंरभ्भा- 

म्, भवति च लोकप्रसिद्धाहवादिनौ खुतिः <न वा आरे 

सद्य कामाय सै प्रियन्भवच्यासमनस्तु कामामाय सप 

पियम्ध्वतोति''। युरुतरघंरम्भा चेयं प्रडत्तियेदच्चावच 

प्रपञ्च जगदम्ब वषिरचयतव्यम् ¦ यदोयमपि प्रहत्ति- 

सो तनदखय परमात्न आत्मप्रयोजनोपयोगिनो परिक- 

ल्त परिप्रप्रलः परमान: शचरुयमाणं बाध्येत प्रयो- 
जनाभातरे वा प्रदत्यभावोऽपि खात् । थ चेतनोऽपि 

सनुन्त्तोदयपर धादन्तरेषेनाराप्रथोजन' प्रवत्तमानो- 

इलया परसा्ापि प्रविष्य द््ूच्योत, तथा सति 

सवैत्तत्व' परमात्मनः चर.यमायं बाध्येत तच्मादर्बिष्टा चेत- 

नात् ्टटिरिति'भा० । "लोकपन्तु लोलाकंवल्यम्” र 

“तुशब्द मासतेपं परिहरति | यजा लोके कखचिदाप्नं णस 

राज्ञो राजामाव्यश्च वा व्यतिरिक्तः किद्धित्रयोजनसनभि 

सन्ाय केवलं लोलाखूपा प्ररूयः कौडाविद्ारेष्, 

भवन्ति यचा चोच्छ-रुप्चाखादयोऽन्भिंसन्धाय नाद्य 

जि) चतप्रयोजनान्तरं भावादेव भवन्ति एवभोशरखाष्य- 

नपेच्छ किद्धितयोजनान्तर' खभावादेव केवलं नलोला- 

ख्पा प्रदत्तिभेविष्यति | नष्ीञ्चरख प्रयोजनान्तरं निर् 

प्यमाणं न्यायतः खुतितो वा शम््वति। न च सभावः 

प्व योक्त, शक्यते । यद्यग्य माक मिय" जगदिम्बविर - 

चना युरुतरशंरन्भेवावभाति तथापि परमेश्ररख. लो- 

खे केवलेयम् अपरिमितशक्गित्वात् | यदि नाम लोके 

खोलास्पि किञ्चित् खच्छ' प्रयोजनश्तुप्रे चत तथापि 

नेवा जिद्धित्प्रयोजनषम्रेलित"थक्यते खाप्रकामताखतेः। 

नाप्यप्रहत्तिरुन्यत्तप्रठत्तितां खटिश्ुतेः सर्वन्नतवश्वुतेश्च । 
नचेयं परमा्विषया टिस्वितिद्तिः अ विद्याकल्धित ` 

नाम द्पव्यव्णारगो चरत्वात् जद्धात्मभावप्रतिपाद्नपर- 

तवाञचत्ये तदपि न वितत व्यस्'भा०। “^वैषस्यनेषटं शये न 

सापरक्तवात्तयाह्ि द्शैेयति'” ° । “एन च्च जगच्जन्रादि- 

ेठत्वसोञ्वरखाक्िष्यते स्य खानिखननन्यायेन प्रतिन्नातद्या- 

यख बटोकरण्याय ।. नेश्वरो जलगतः कारण्ठपषद्यते 
कुतः ? वैषम्यने एण्यप्रसङ्गात् । कांचिदचन्तखभाजः करो- 

ति देवादीन्, कांचचिदश्यन्तदुःखभाजः करोति पञ्चादीन्; 

कांचिन् सध्यमभाजोमलुष्यादौनित्योव' विषमां टि नि- 

भिंभाणष्येश्वरख्य एयगजनसखेव रागदे षापत्ते: शखतिख्ढ - 
त्यवधारितखवच्छत्वादौश्वरखभावविप{रलोपः प्रसच्येत । 

त्था . खलजनेरपि जुगुश्चितं निरे णत्वमतिक्रूरत् 

इःखयोगविधानात् सव्वं प्रजोपसंहरणाञ्च प्रस्त । 

तसाद षम्यन ष्टं र्यप्रसङ्गान्ने श्वरः कारणमित्येवं प्राप्रे 

ज.सः षम्यनेषट खमे नेश्वरस्य पुसच्येते क्यात् ? सापे्- 
त्वात. 1 यदि हि निरपः केपल रैशरोविषमां खि 

निरमिमत खाताभेतौ दोषौ दौष्य" नेषटण्यश्च । नव 

निरपेत्तख निमांदत्वमस्ति, सापेक्षो होखरोषिषमां छि 

निर्सिमोते। किमपेच्तत इति चेद्व्भैधम्पावभेद्व इति 
वदामः | अतः ञ्धमानपुाखिषधम्मधन्यपेत्ता विषमा 

खटिरिति नायभीश्वरख्यापराधः । ईश्वरस्तु पजंन्यवदुद्रट- 

व्यः यया {हि प्जंन्यो बरोहियवादिद्धष्टौ क्षधारणं 
कारणम्भवति ब्रीद्धिववादिवौषन्ये ठ तसदीज्ञगतान्येवा 

साधारणानि समर्थानि कारण्यानि भवन्ति, एवमी रोदेव 

मनुष्यादिष्धलौ साधारणं कारणम्प्रवति देवमरष्यादिषै- 

चथ्ये त तरच्लोवमतान्ये वाखाधारग्यानि कन्माखि कार- 

खानि भवन्ति | एवो शरः खायेक्तसाच्च व बम्यने हं रयाभ्यां 

इष्यति ¦ कथं पुनरवगस्यते सापेच्च खरो नोचभध्य ~ 

भोतमसंशार' निर्भिंभोते धति । वथा छि दशयति 
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तिः “एष दयेव साधु कष्य कारयति तं, यमेभ्योलो- 
केभ्य उच्निनोषते,एष उ रप्रासाध कम्मं कारयति त, 

यमधोलोकरं निनीषत? इति “ुणयोगै पुण्येन कम्पा 

भति, पापः पापेनेति" च| रुटतिरपि प्राणिकम्् 
विशेषापे्तमेभेशचरसादपहोटत' नियडोढतञ्च दर्धवति 

“बे यामां प्रपद्यन्ते तांखलधैर भजान्यहम् ' दयेवञ्चा- 
तौयका' भा० | “न कम्मविभागादिति चेन्नानादि- 

त्वात्" ख | “सदेव सोम्यदमपञ्ासोरेकमेषादितौय- 

भिति? प्राकटटेरविभागावधारणान्नास्ति कमं, यद्- 

पेक्षा विषमा खष्टिः खात्; खघ त्रकालं हि शरी- 

रादिविभागापेच्च' क्पौ। कर्म्ापिच्च ईश्वरः प्रवत्तेतां नास, 

प्राक् विभागा चिलरनिभिचख कश्णोऽभावासुल्यं 

बाद्या द्धिः प्राप्नोतीति चेन्नौष दोषः, अनादित्वात् 

ससारद्य  भवेटेष दोषोयद्यादिमानय' ससारः खात् 

अनादौ त॒ खसारे वीजा रद्ध ठहेठसङ्भावेन कम्मेणः, 

सगं वैषम्यस्य च प्रत्तिन विरुध्यते| कथं एुनरेतद्- 

वगम्यते अनादिरेष ससार दति ९? अत उत्तर 

पठति" भा० ] “ङषएषद्यति चा्य् पलभ्यतत च'' दण | 

“पद्यते च स सारस्यानादित' अदिमन्वं हि संसारय्या- 

कद्ग तेमुक्रानामपि इनःस'सारोज्ग, तिप्रसङ्गः अर 

ताभ्यागमप्रसङ्गश्च सुखद. ख दिेषस्यस्य निर्निमन्तत्वात् । 

न चेश्वरो वंषन्यहेदरिश्ुक्रम् । न चाविद्या! केवला वेषभ्य 

कारणम् रएकद्धपचात् | रागादिज्ञेशयासनालिप्रकम्मापेसा 

त्वविद्या वैषम्यकरो ख्यात् | न च कमी अन्रेख शरीर 

सन्ध्रति, न वा शरीरमन्तरेण कम्म सम्भरवनोतोतरेतरा 

खयदोषप्रसङ्गः'अनाःट्त्वे तु वोजाङक. रन्यायेनोपपनत्ते न- 

क्चटेभो भति । उपलभ्यते च ससारखानादित' 

खुतिषश्टत्योः । युतौ तावत्“खनेन जोकेनाकनेति, समेपर- 

सखे शारीरमाक्मान' जवगब्धेन प्राणधारखनिर्रिन्ेना- 

भिलपच्ननादिः ससार दति दशयति  आदिमक्वे तु 

ततः प्रागनवधारितः प्राणः स कय" प्राखूधारणनिभि- 

न्तेन जोवशब्देन.सगेप्रषठखेऽभिलष्येत | न च धारयष्यती- 

च्छतोऽ भिलप्यत अनागताद्भि शम्बन्दादतीतः सम्बन्धोब- 

लोयानु भवति अभिनिष्पत्रत्वात् । “य्य चन्द्रमसौ धाता 
ययापूमक्घल्ययदिति" च नन्तः पूव्वकल्पसङ्गाव 

दर्थयति | श्ताबष्यनादित्व' ससारखोपलभ्यते । “न 

ख्पमखेह तथोपलभ्यते नान्तो न चाद्निं च सम्मता” 

दति भगवद्गीता । रखे चातीतानामनागतानान्च कल्या- 

६० 

(न 

नां न परिमाणमस्तोति स्थापितम् शङ्रमाष्वम् । 

द्श्वरख केवलनिभमित्तकारणतापन्नोऽपि न्यायमेधेधिक)- 

द्यभितः तवरौव प्र्याख्यातः यथ “पव्यरसाम खात्? श। 1 

स° । "ददानो केवलाविालोश्चरकारण्याद्ः प्रतिभि- 

ध्यते । तत्क थवगस्यते ? | “प्रखतितिचप्रतिन्नाद्टान्तादुप- 

रोधात्” “अभिध्योरेथाञ्ध'' इत्यन प्ररतिभावेनाधिदादना 

वेन चोभय खभावद्धेश्वरख्य खयमेवाचार्य्येण प्रतिष्ठा पितत्वात्। 

यदि धनरविशेषेणेश्रकारणवादमात्रमिह प्रतिषिध्यत 

पूवा त्तरविरोषाद्याहताभिव्याह्ारः रव्रकार दन्य 

तदाप्द्योत । तखादुप्रशतिरधिगाता केवलं निमित्त 

कारणमोश्वर इत्यंष पत्तो बेद्ान्तविहितनव्रह्मीकवप्रतिपत्त- 

त्वाद्यलनेनाल्ल प्रतिषिध्यते । सा चेयं बेद्बाद्धोश्रक- 

ल्यनानेकप्रकारा | केचित्तावत्साङ्खायोगव्यपाश्रयाः क- 

ल्पयन्ति प्रधानषुरूषयोरधि्ाता -केवलं निभिसकारण- 

मोञ्चरः इतरेतरविलच्तणाः प्रधानपुरुषेश्चरा डति । 

मद्ेश्वरास्तु मन्यन्ते ““काय्येकारणयोगपिषिदुःखान्ताः 
पञ्च पदार्थाः पशुप्रतिनेश्वरेण परशुपाशविभोक्षायोपदिशः। 

पशुपतिरीश्चरोनिमित्तकारणभिति, । तथा वंथेषिका- 

द्योऽपि केचित् कयित् खप्रक्रियाङसारेण निमित्त 

कारणमीञ्चर' वख यन्ति । अत उन्तरखच्यते , “पत्य, र~ 

सामङस्यादिति"। पय् रोञरख प्रधानपुरुषयोरधिठा- 

दत्वे न जगत्कारणत्व' नोपपद्यते कश्ञात ? असामद्च- 

स्यात् | किं पुनरसाभञ्जखमर होन मध्यमोत्तमभावेन ड 

प्राणिमिदान् विदधत ईश्वरख्य रागदेषादिदोषप्रसक्तरस्मः 

दादिषदनीश्वरत्व' प्रसच्येत | प्राखिकमभ्भापेत्तत्वाट्दोष 

दूति चेत्र कर्््वरयोः प्रवय प्रवत्तंयिटत्वे इतरेतरा- 

श्रयदोषप्रसङ्गात् । अनादिलयादिति चेन्न वर्तमान 

कालवदतीतेष्वपि कालेषितरेतराश्रयदोषाविगेषादन्व- 

परश्परान्यायापत्तेः अपिः च प्रवर्तनालक्षणदोषा दति 

न्यायवित् समयः । न हि कचिददोषप्रयक्तः परां 
खाये वा प्रवत्तमानो दश्यते खाथेप्रथक्त णव च सर्य 

लनः पराऽपि प्रवत्तत इत्ये वमष्वसामञ्चखम् । सखा- 
यैकतवादीञरख्यानोखचतग्रषङ्गात् । उुर्षविधेषत्वाभ्य,- 

पगमाञचे रस्य एरुषसय चोदासोन्याभ्य पगमादषामञ््दम् 
भा०। “खम्बन्वालुपपत्तञख्च'ख० | “पुनरष्यसामद्स्यमेत 

न॒ ह्ि प्रधानपुरुषव्यतिरिक्र रैश्वरोऽन्तरेण सम्बन्ध 

प्रधानघुरुषयोरोशिता । न तावत् संयोगलच्तणः सम्बन्धः 

शभ्भवति प्रघानणएुरुषेश्वरा्णां सवै गतत्वात् निरवय वत्वा ज । 
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नापि समवायलक्षणः, आअश्रयाचरयिभावानिद्पणात् । 

नाष्मन्यः कथित् काय्यगम्यः सम्बन्वः शक्यते कल्पयितु, 

काव्यैकारणभावस्यैवाद्याप्यसिडत्वात् । ब्रह्मवादिनः कथ- 

भिति चेत् न तदय तादातप्रलत्तणसम्बन्धो प पत्तं: । अपि 

चःगमवलेन ब्रह्मादौ कारणादिखद्पं निङ्पयति नाव- 

श्यन्तख्य यथाः सवेमभ्युपगन्तव्यम् । परख ठ दा 

न्तबलेन कारणादिखद््पं निद्पयतोयथाढ टमेव 

सक्छ मभ्य पगन्तव्यभित्ययमस्त्यति शयः ॥ परखापि सवन्न- 

प्रणोतागभसद्धावात् समानमागमबलमितवि चेन्न इतरेत 

नाखयप्रसङ्गात् अागमप्र्ययात् सपे त्तसिद्धिः सर्ववं जञप्रत्यया- 

ागमसिद्धिरिति । तस्मादलुपपव्रा साङ्कयोगवादिनामो- 

रकल्यना । एवमन्या खपि बेदकाद्यासखीञ्वरकल्यनाद्च यथा- 

सम्भवमसामञ्ख योजयितव्यस्'?भा ० । (अविष्ठानानुपप- 

त्तेश्च"".०। “दत्चातुपपन्तिस्ताकिंकपरिकल्पितखेश्वरख । 

स हि परिकल्पामानः कुम्भकार इव उद्ादोनि प्रधाना- 

दोनि अधिष्ठाय प्रव्तयेत् न चेव्पपद्यते । नद्प्र्यत्त' 

ख्पादिहोनद् प्रधानमीखरस्याधिष्ट यं सज्छवति उदादिवै- 

श्षणयात्”"भा ०। “करणवद्ध न्न भोयादिभ्यः'?ख ० ।“खा- 
देतत् यथा करणसामं चचुरादिकमप्रलयच्ं खप्रादिहोनञ्च 

ुरुषोऽधितिषन्धेव' प्रधावमप्रौश्वरोऽविष्टाखतोति, तथापि 

नोपपद्यते भोगादिद्शनाह्धि करणय्रामख्याधिषितत्व' ग- 

म्यते न चार् भोगादयो इण्यन्ते । करणयामसाम्यं चा- 

भ्यु गम्यमाने संसारिणाभिवेशवरखापि भोगादयः प्रस- 

च्यरन् । अन्यथा वा वरूप व्याख्यायते | “अधि- 

छानालुपपत्तेञ्' । इतश्चालुपपत्तिस्ताकिंकपरिकल्यितखं - 

रख साधिष्ठानो हि लोके सशरोरोराजा राख ख~ 

रोडष्ते न निरषिष्टानः,अतञ्च तदह टान्तवशेनागष्टमो चरं 
कल्पयिपमिच्छत रैश्वरखापि किञ्चित्शरीर' करणा- 

यृतनं वयितव्यं खात् न च तद्णंयितु' थक्यते श्य्. 
्रकालभावित्ात् शरोरख प्राकष्ट स्तद्लुपपन्ते : । 

निरधिष्ठानत्वे चश्वरख प्रवत्तं कत्वालुपपत्तिः खव लोके 

दृष्टत्वात् । “करणव ्न भोगादिभ्यः ० । “अथ लोकद - 

नाचुसारेगेरस्यापि किञ्चितकरख्णानामायतनं शरोर कामेन 

कल्पयते एवमपि नोपपद्यते खश्रोरत्वे हि सति संसा- 

रिबद्धोगादिप्रसङ्गाटौश्वरस्याष्यनोश्चरत्व प्रसञ्चेत'^भा० | 

^“श् नवक मसव्वं न्नता वा" ० । ““दतञ्चातुपपत्तिस्तार्विकप- 

रिकिस्वितख चरख | स हि शवन्ने रभ्युषगम्यते अनन्तञ्च 

खनन्तञ्च प्रधानः यनन्ताच्च परषाभियोभिन्ना चअभ्य,प- 

ईश्व 

गम्यन्ते | तन्न॒ सर्वव न्नेश्वरेण प्रधानद्य एुरषाणामा- 
नश्चे यत्ता परिच्छदयोतवानः वा परिच्छिद्योत, उभयः 

थापि ठोषोऽचषक्तं एव । कथं पूरव खि स्ताधदिकल्ये दयत्ता- 

परिच्छिन्नः वस्तु षटादिविद्नवव् इष्ट तथाः प्रधानषुरू- 

मेश्ररव्रयमपौयन्तापरिच्छिन्नत्वादन्तवत् स्थात् । सं ख्यापरि- 

भाण तात् प्रधानपुरुषेशचरत्रयद््पेण परिच्छिन्न, खद्ध- 

पपरिमाणमपि तद्गतमोश्ररेण परिच्छद्यते षर 

षमता च ` मद्धासंख्या । ततस्च यत्तापरिच्छिच्नानांये सं- 

सारान्च्यन्ते तेषां संसारोऽन्तवान् संसारित्वञ्च तेषास- 

न्तवत् | एवभितरेष्कपि क्रमेण खच्यमानेष संसारित्वख 

चान्तः ख्यात् । प्रधानद्च सविकारं पएरूषाथेमौञ्चर- 

खयाधिषेयं संसारत्वेनाभिमतं तच्छून्यतायामोखरः किमधि- 

वित टक विषयेवा सव्वं न्नतेच्वरते खातास् ?। प्रधानषठ- 

इषे खराण्यां चंवसन्तवत्त्वे सति, आखा दिमन्प्रसङ्कः आद्यन्त- 

वन्त्वे च खून्यवाद्प्रसङ्कः। अथ मा भूदेष दोष इत्यत्तरषि- 

कल्या {भ्य पमस्यते न प्रधानसख घुरुषाणामात्मनोवेयत्त रोण 

परिच्छिद्यत इति | तत ईख्चरखख. सवन्नत्वाभ्यपगमद्ा 

चिरपरो दोष; प्रसज्येत | तखादण्यसङ्गतस्ताश्िकपरि- 

ख्टदोतद्ञ्जरकारणवाद्ः” = 

ईशरकारणताद्दद्रय ्चेतनप्रधानकारणवाद् 

उण्डनसपरि शा ० ०भाष्ययोः । यथा ` रचनाहुपपत्त 

नादमानृम्* ० । तल् साह््रामन्यनत यथा घटश 

श्ावाद्यो भेदाद्डद्ाकतयान्वोयमाना द् ल्कसासान्य 

पूर्वकाः लोकते दष्टाः तथ्य सव्व एव बाद्याध्या- 

मिका भेदाः स॒खडःस्वमोहाक्कतयाऽन्वीयमाना 

इखटः खमो हा तका सान्यपू्ं का भवितुम न्ति । यत्तत् 

चख दुःखमो्ात्कं सामान्य तत् विगुखं प्रधानः खद- 

दूचेतन' चेतनख्छ परुषस्य साधयिठ प्रत्तं ख- 

भवभेदेनेष विचित्रे च्य विकारात्मना कििसेते इति | तथा 

परिमाशादिभिरपि लिङ्गसलंदेव प्रधानमलुमिमते । 

तत्र वदाभः यदि इदान्तबलेनेवैतच्चिद्णते नाचेतनं लोके 

चेतनन्धिटितं ˆ स्वतन्त्रहद्िदिथिददुरपरा यैनिवं रू 

नसमर्थान. दिकारान् विरचयत् इष्टम् । मेप्रा- 

खाद्ययनासनविद्धारमूम्याद्यो हि लोके प्रत्तावद्धिः 

शिल्िभि्याकालं सुखद ःखप्रात्निपरिहारयोम्बा रचि- . 

ता टण्यन्ते तेद् जगदखिलं टशथिव्यादि नाना- 

कममफलसोगयोग्य . बाद्यमाध्यमाल्िकच्च शरोरादि नान 

ाल्यन्वितं प्रतिनियतावयवविन्धाससनेककमफवा नुवा 
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शिष्ठानं दश्यमानं प्रत्नाषह्धिः सन्धाविततनैः शल्ि- 

भिमनसाष्यालोचयितुमशक्य' सत् कथमचेतनं प्रधानः 

रचयेत् ‰ लोदटपाषाणादिष्वड्टत्वात् | श्डदादिषुपि कुम्भ- 

काराद्यषिषठितेषु विशिष्टाकाररचना दश्यते तदत् प्रधा 

नस्यापि चेतनान्तराधिषठिततवप्रसङ्गः। न च दादापा- 

दानखद्पव्यपाश्चयेशेषर धर्मेण सूलकारणमवधारणोयं 

ल बाद्यङृष्भज्ञारादिव्यप्रा्चवेखेति कि्िच्चियासकमस्ति ड 

चैष सति किञ्चिदिरुध्यते प्रत छुतिरलुग्ट्यते चे. 

तनक्ञारणतासमपेणात् । अतोरचनानुपपत्तेश्च डेतो- 

लाचेतनं जगत्कारणमरुमातव्यम्भवति | आअन्वयाद्य- 

ङपपत्तेञ्चेति चशब्ट्न हेतोरसिष्धि ससञ्चिगोति । नदि 

बाद्धय्ाध्याल्मिकानां भेदानां सुख्दुःखमोद्धाक्कतयाऽ- 

न्बय॒ उपपद्यते खादना द्चान्तरत्वपुतौतेः शब्टादी- 

नाञ्चातद्रपलपुतीतेः तद्धिमित्तत्वपुतीवेचच शन्दाद्यवि- 
ओभेऽपि च भावनाविथेषात् छखखादिविथेषोपलश्चेः | 

तथा परिमितानां भेदानां मूलाङ्करादीनां संसगी- 

मूव्वं कत्व" दषा बाह्य ध्याल्मिकानां मेदानां परिमितत्वात् 

स सर्गव कलमदमिमान् सत्वरजस्तमसामपि संसग 
भज्यकत्वषङ्गः परिमितत्वाधिशेषात् । 

भ्रावस्तु प्राप निमितानां शयनासनादीनां. ट इति 

कार्य कारण 

न क्योकारणभावाद्वाह्पाध्यात्मिक्ञानां भेद्ानामचेतन् 

परञयं कल" शक्य ' कयित्” भा” । ““णडतते च" छ०। 

““चप्ास्तान्तावदियुं रचना तत् द्धा या प्रडत्तिः साम्या. 

स्थानात् प्रच्युतिः सत्वरजस्तमसामङ्गाङ्गिद्पापत्ति- 

पिशिषटकार्याभिशखप्रत्तिवा सापि नाचेतनख प्रधानस्य 

खतन्त्रखोपपव्यते श्छदादिषुद््थेनाद्रधादिषु च| नदि 

ऋदादयोरथाद्यो वा खये तनाः सनद तनः कुला- 

भादिभिरच्चादिभिव्वांऽनधिटिता विशिषटकाय1भिश्चख 

पत्तयो दण्वम्ते । टद्टाञ्धाटृटसिष्ठिः। खतः पुट 

यनु पपत्तेरपि डेतोनाचेतन जगत्कारणमनुमातव्य- 

स्वति । नद चतनस्यापि पुदरसिः केवलख लट्टा 

संत्यमेतत्तथापि चे तनसंयुक्रसख रथादेरच तनख पुत्ति 

ष्टा नत्वचे तनसंयुक्तष॑च तनस पुकि । किं 

इनरल युक्तं यच्छन् पत्तिं टा तर सतय त यतृशंयु्तसपर 
इष्टा तद्छौव सेति | नतु यदिन. द्यते पुटक्तिस्तस्रौव 

सेति युक्तम् उभयोः पुत्यक्तवात् नत्.परत्त्याश्रयत्वेन 

केवलच तनोरथादिवत् पव्यक्तः प्रन्त्याच्यदेद्धादिसंयुक्त 

ख्व तु चेतनख शद्धावसिद्धिः केरलाचेतनरयादिपिल- 

इश्व { १०३७1 दश्ब 

श्रयं जोवहे ख उषटमिति । तण प्रये देहे सति 

च तन्यद्ैनादसति तदद्ध॑नात. रेह्धेव चैतन्यनपो- 

ति लौकायतिकाः प्रतिपच्चाः। तद्मादचेतनखैव प्रह 

स्षिरिति । तत्राभिधीयते न जमो यस्िन्नचेतने प्रहत्ति- 

दृश्यते न तद्ध सेति भवति त तद्धौवसा सापि चेतन।ङव- 

तौति बमः | तद्भजे भावात्तदभावे चाभावात् यथा का- 

छादिव्यपाच्रयापि द्ाृषुकाशादिलत्षणणा विक्रियालुपडम्य 

सानापि कवे ज्वलने ज्वलनादेव भवति तत्खंयोगे 

दर्थनात्तद्वियोगे बचादर्थैनास्हत् | लौकायतिकानाम- 

पि चेतनएव देद्ोऽचेतनानां रथादोनां प्रवसतं कोडदटद्त्यवि- 

प्रतिषिद्धं चेतनख प्रवतं कत्वम् | नलु तथ देहादिसयुक्रखा 

प्या्नोविन्नानखद्पभाल्व्यतिरोकेण प्रटत्त्यलुपपत्तेरलु 

पन्च प्रवत्त कलमिति चेन्न अयस्कान्तवदर्पादिवद्च 

प्रहत्तिरडितसख्धापि प्रक्ष कत्वोप प्रत्ते: य याऽयस्कान्तोमः 

स्वय" प्रहर्निरद्धितोऽपि अयसः प्रवक्तंको भवति यथा 

च खपादयो विषयाः खय प्रडत्तिर हता ऋपि चक्तुरा- 

दीनां प्रवत्तंका भवन्त्य बं पुर्तिरहितोऽपश्चरः सव्बगतः 

सर्वात्मा ख्व न्नः सव्व शक्तिञ्च सन् सव्व युत्तंयेदिषु 

पन्नम् । एकत्वात् पुव्त्या भावे पवन्त कत्वादुपपरत्तिरिति 

चेन्न अविद्या पुलयुपस्यापितनासद््पमा यावे शवशेनासढत् 

पतय क्तत्वात् । वद्ञात् सम्भवति पुदत्तिः सरन्न 

कारणत्व न त्वचेतनकारणत्वे'” भा० | ““पयोम्ब वच तत- 

लरापि"ख्.० । “खयादेतत् यया च्ौरमचेतन' सवभावे नैव वत्~ 

मरविटडये पुवत्तं ते यया च जलमचेतन' खमाबेनेव लोको - 
पकाराय खन्द्ते एव पुधानमष्यचेतनं खभावेनेव पुरुषाय 

खिद्ये पवत्तिंष्यत इति । नैतत् साधूच्यते, यलस्तत्रापि 
परयोग्ब,नो च तनाधिषितयोरेष णुदत्तिरित्यलमिमोमहे ~ 

भववादिपृसिद्धे रथाठावचेतने केवले एटन्यदथंनात् । 

थास्तन्च "योऽ, विषब्नद्भयोन्तरोयोऽपोन्तरोय मयति” 

“श्धतख वा अन्वरसय शासने गानि! पाच्योऽन्या नद्यः 

ख्न्दन्ते ” इत्ये वङ्ातोयकं समस्वशय जोकपरिख्यन्दितसेय- 

छराधिषटिततां खरव्रयति | तस्मात् साध्यप्रच्तनित्तिप्रत्वात् 

मयोऽम् वदित्यदुपन्या सः । चे तनायाद् धेनोः हेनेच्छया 

पयस : प्रवत्तं कलमो पत्ते : वद्छचषणेन च पयस आठष्यमा- 

णतवात् । न चाम्ब्, नोऽप्य त्य न्तम नपेत्ञा निन्नमूम्यादयपेच्तवा- 

त् सदन्दनख्छ । चे तनापरेकेन्तु रुलोपदिं तम् ।*“प- 

सहारदशंनाच्रेति चन्न लोरवद्ोत्यल'' व॒ बाद्यनिमि- 

्तनिरपेलमपि खाय" काय म्भवतीत्येतङ्ञोकहश्या यि 
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दर्शितं शास्तरश्या एनः सं लैवेश्वरापेत्तत्वमापदयमान 

न पराणुद्यते भा ० । “व्य तिरेकानवस्थितेञ्चानपेत्त- 

त्वात् ' ° । ““साहरानां रयोयुणाः सास्येनावतिष्ठसानाः 

धान न तदतिरेकेण धुानस णवत क निवन्तंक' वा 

किद्खिद्धाहमपेच्छसपस्यितसस्ति षरुषस्तदारीनो न पुव 

न्तंकोन निषत्तंक इत्यतोऽनपेत्तः पुधानम् अनपेक्तत्वाञ्च 

कदाचित् पधानं महदाद्याकारेण परिणमते कद्ाचिच्र प्र 

{रण्मत इये तदयुक्तम् । ईश्चरसा ठ स््ततात् सरथक्ति 

त्वान्रहामायितवाञ्च पुटक्यपुदत्ती न विरुध्येते 'भा० “अ 

ज्यल्ाभावाञ्च न खादित ° । “सदरादेतत् बया ठटण- 

यज्ञवोदक्ञादि निमित्तान्तरमिरपेल' खभावादेव त्तोराद्या- 

कारेण परिणमते षं पुधानमपि महदाद्याकारेण परिण' 

सुतदति। कथञ्च निमित्तान्तरनिरप्रेक्ं ढश्णादोति गम्यते 

नि्भिन्तान्तरादपलम्भात् । यदि हि किर्चिन्निमित्तान्तरख- 

पलभेमह्हि तलो यथाकाम" तेन तेन निमिहेन दणादयु- 

घादाय क्षौर सभ्पाद्पेमह्िन तु सम्पाद्यामहे। तस्मात् 

स्वाभाविकस्तणादेः परिणामः तया पुधानसयापि खदिति। 

नोच्यते | भवेन्तणाद्वित् पुधानसय खाभाष्किः परि- 

खाो यदि टणादेरपि खभाविकः परिखामोऽभ्युपम्बेत 

न तवभ्युपगम्यते निमित्तान्तरोपल्धे; कथ निमित्ता 

न्तरोपलश्धिः अ चल्ाभावात् येन्वैव हपपयुक्त' णादि 

च)रीभवति ग ॒प्रहौणमनडदाद्युपञुक्तं वा यदि हि 

निर्भिमित्तमेतत् स्यात् येदुशरीरसम्बन्धादन्यत्रापि 

न च यथाकामं नरन शक्य 

सम्पादयिठुमियेतावता निनिमित्तता सम्भवति, भवति कि- 

्धित् काये मादुषसम्बःद्यं किद्धिहवसम्माद्यम् । सदुष्या 

छपि च शक्तवन्त वोचितेनोपरायेन ढखाद्य् पादाय क्षीरं 

नस्प्रादयितुः प्रभूतं हि चौरं कामयमानाः प्रभूत" घासं 

धेवुञ्चारयन्ति ततच्च प्रभूतं न्नर लभन्ते । तखान्न ठया- 
गत् खाभाविकः प्रधानख परिणामः"भा० । “अष्युप- 

गमेऽप्य्यानावात्'' सह ०। '“खाभाविक्ती प्रधानख प्रव्रलति्म- 

भवतीति स्थाभितम् | खयापि नाम भवतः खद्धामतु- 
रूष्यसानाः सराभाविकोमेव प्रधानस्य प्ट ्तिमभ्य्, पग छ - 

म तथापि दोषोऽदुषज्छेतेव कुतः १ अर्थाभावात् यदि 

लाबत् सखाभाग्कि प्रधानस्य प्रडचिमे किद्धिद्न्यदपेचते 

इनयुच्योत ततो ययेव सहकारि किञ्चिन्नापे्ते णं प्रयो- 
जनमपि ज्िच्चिच्रापेचिष्यत इयतः प्रधान पुरूषप्थायं 

साधयिठु प्रवर्तंते इतीय प्रतिन्ना द्ोयेत । स यदि- 

णादि क्तोरोभवेत् । 

{ १६०३८) ‰ग्ब 

त्रयात् सहकाय केयलं नापेक्षते न प्रयोजगसपोति 

तथापि प्रधानप्रट्तेः प्रयोजनं विवेक्गव्यं भोगोवा खा- 

द्पवमेध वा उभयं ञेति } भोग्चेत् कोटथोऽनाघेवाति- 

शय भोगो भवेत् अनिनी्तपरसङ्ग्च। अपवगेचेत् 
प्रागपि प्रदत्तेरपवर्गद्ध सिद्धत्वात् प्रटन्तरिनधिका खात् 

शब्द्ाद्यपलच्धिप्रसङ्गञ्च | उभरायेताभ्य् पञेऽपि भोक्त 

व्यानां प्रधानमात्राणामानन्त्यादनिभेँ्प्रसङ्क एव । न 

चौत्सुक्यनिटत्यथेा प्रततिः, न हि प्रधानद्याचेतनखौ- 

ठ्खक्यं सम्भवति नच दुरुषदय नि्॑लस्य, दक्शक्ति- 

सर्म थक्तवेवव्य भयाद्धेत् पुदिति टक्शत्च इच्छं दवत् 

सगशत्तयनलुच्छद्ात् संसारालच्छद्ाद्निमेक्तपुसङ्ग एव 

तष्परात् पधान रुषाय पुटक्षिरियं तदबुक्तम्''भा ° । 

“शुरुषाग्सयदिति चेत्तथापि ० “खारेतत् यथा कञ्चित् 

एरुषो टक्शक्तिसम्पव्र टकशक्तिविद्धोनमन्मधिष्टाय पवर्त 
यति वथा वाऽवस्कान्नोमख्िः सखयमथुवत्ते मानोऽष्वयः पु- 

वत्तंत्येवं रुषः पुघान' पुवत्तं विष्यतीति दषटान्पूग्ययेन 

एनः पुत्यवस्यानम् । अलोच्यते तथापि नैव दोषान्नि- 

सेच्तोऽस्ि | अभ्य परेतहानं तावदहोष अप्रति, पुधानद्ध 

सठतन्त्रख पृरृत्यभ्य् पगमात् धरुषसप च णतं कत्वानभ्य् - 

पगमात् । कथन्चोदासोनः धुरुषः पुधघान' युवन्त बेत् | 

षङ्गरमि न्व परुषं वागादिभिः म्तंयति नेव' घुरु- 

षस कञ्चित् पुवत्त नव्यापारोऽसि निषक्रियलवाच्निगण- 

त्वाञ्च । नाप्ययस्कान्तत् सच्विधिमान्रेण पुव्तंयेत् सन्नि- 

भिनिल्यत्न पुषटत्तिनियत्वपुसङ्गात् । अय स्कान्नख 

सच्निधिरस्ि सखयापारखन्नथिपरिमाजंना- 

द्यपरेत्ता चाखखास्तोत्यचुपन्यासः पुरुषाश्सवदिति | तथा 

पुधानसादेतन्यात् पुरुषे चौदासौन्यात् ढतीयसं च 

तयोः सम्बन्ध रभावात् सम्बन्वाुपपत्तिः । योग्यता- 

निमित्ते सम्बन्धे योगम्यताचच्छेदादे निने कपुषङ्गः । पूव - 

वद्धह्ाप्य यभावो विकरत्सयितव्यः। परमात्मनस्तु सखषप- 

व्यपाश्रयमोदासीन्य' मावाव्यपाच्रव च पुवतकत्वमित्यसतयति- 

शयः भा ०।'अद्गिलालुपयत्त च'स ०।''द्तञ्च न गुधानसयर 

चानिल्यः 

पूरृत्तिरकल्पते यङ्धि सत्वजस्तमऽासन्ोन्ययुणपधानमाव- 

खत द्टज्य साम्येन खद्पमाले णावस्यानं सा पुषानावख्ा 

तसामवस्थायामनपे क्तख द्पाणां खद्धपपणाशभयात. पर- 

स्तर पयद्धाद्गिभपादुपपत्तेः। बाद्यसप्र च कमचित् चोभ- 

विदरमावाड खैषम्बनिमिततो महदाद्् त्पादोन सपात्” 

भा ०।““खन्यथादुमितौ च न्नशक्रिवियोगात.''०।“अयापि 
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खात. अन्यथा वयनतुभिमोमडे यथा नायमनन्तरो दोषः 

पुसज्येव । न्यमनपेत्नखभावाः ज्रूटस्वाचचाखाभिगणा 

भ्य पगम्यन्ने पुमाणाभावात् । काव वेन त॒यु- 

शानां सखभागोऽभ्युपगम्यते यथा चथा कायौत्माद 

उपपद्यते तथा तयेतेषां स्लभाषोऽभ्् पगन्तव्य ¦ | चलं 

गुणटत्तमिति चास्त्मभ्युपगमः; । तसात् सास्यावस्थाया- 

सपि वैषम्योपगमयोग्या एइ गुणा अपतिष्ठन्त इति । 

षमपि पुधानसय न्तथक्तिवियोगात् रचनालुपपत््यादयः 

पूर्वेक्ता दोषा स्तद्वस्या एव । न्षशक्तिमपि त्वनुभिमानः' 

पुतिषादित्वाचिवर्तेत चेतनमेकमनेकपुपञ्चसप्ं जगत उपा- 

दानमिति ब्रह्ध्रादपसङ्गात् | वेषस्योपगमयोग्या ऋषि 

युणाः साम्यावस्थायां निसित्तभावान्नौव वैषम्य' भजेरन् 

भजमाना वा निसित्ताभावाविगेषात् सर्वदेव वैषम्य" भजे- 

रन्निति पसज्यत एश्रायमनन्तरोऽपि दोषः? भाष्य् । 

बेदान्तिप्चपरिशुङ्खपे साहु द्वावितदोषनिराकरण- 

सपि ततैव यथा “नन्वौपनिषदानामप्यखमडसमेव दनं 

तथ्यतापकयो जौत्यन्त रभावानभ्यपगसात. एकं {इ बह्व 

सर्वाककं सन्ख पुपञ्चसप्र कारणमभ्य, पगच्छतामे- 

करैपशामनोविशेषौ त्यतापकौ न जात्यन्तरभूताविव्यभ्य् प- 

जन्तव्य' सपात् । यदि चतौ तप्यतापकातेकसग्रात्मनो 

विषौ खाता स ताभ्यान्तष्यतापकाभ्यां न निमुच्येत 

दूति . तापोपशान्तये सम्यण्द् भनखपदि ण च्छधास्तरमनथकं 

समात् । नद्धयौष्णरपुकाशघमेकसयम पुदोपस तद्धस्य- 

सयव ताभ्यां निर्मल उपपद्यते । योऽपि जलवोवि- 

लरङ्गफेना्य् पन्यासस्रत्रापि जलात्मन रएकसय वीच्या- 

द्यो विशेषा ऋविभाव्रोभावद्धपेण निव्या रेति सभा- 

नौ जलःत्मनो वौच्यादिभिरनिमेच्तः।! पसिद्धच्चायं त्य 

तापकयोजा त्यननरभावो लोके । तथा हि अर्धींचा- 

अखान्योन्यभिच्रौ लच्येते यद्यथिनः खतोऽन्योऽथोन 

सग्रात् यस्यानो यदिषयज्ञम्धितव' स तस्रायानित्यसिद्- 

एवेति. तसय तदिषयमर्धित्व' न सदरात् । यथा पुकाश्ा- 

तनः पृदोएसपर पृकाशा ख्योऽर्यो नित्यसिद् एवेति न तस्र 

, तद्धिषयमर्धितवम्भवति चप्राप्रे इप्रऽ्येऽध्नोऽरथित्वं खा- 

दिति | वयार्भेसप्राष्यथेत्वं न सात् यदि सात् खाैत्वमेव 

सपात् न चैतदल्ि । सब्वज्धिशब्दौ द्यतावर्धो चायद्चोति 

इवो सम्बन्विनोः सम्बन्धः सान्नं कसे यव । तखाङ्धिन्नावे- 

लावथार्धिनौ । तथाऽनर्थाथिनावपि । अर्थिनोऽलक्रूल- 

डोऽ; पुतिक्रूलोऽनणेः, ताभ्यामेकः पर्ंयेणोभाभ्यां 

२६१ 

सम्बध्यते तत्राथंसरालोयस्ा्ग.यस्ताद्धानधसोभाव, 

प्य्थावन्थं एवेति तापकः स उच्यते | वष्यस्तु परूषोय 

एकः प्योयेखोभाभ्यः सम्बध्यद दति तयोश्तष्यताप- 

कभावाहपपत्तः | भवेदेष दोषो यद्येकात्रतायान्तघय ताप- 

कावन्योन्यख विषयविषयिभावं प्रतिपद्येवातां नत्वेत- 

दस्ति एकत्वादेव । न दयग्निरोकः सन्न -त्ानन्द्हति प्र- 

क।शयति वा सव्यप्ौष्णप्रकाशादिधमेभेदे परिणामित्वे 

च किस कूटस्थे ब्रह्मण्ये कदि स्तप्यतापकभावः सम्भवेत् 
क्रं एुनरयन्तब्य तापकभावः खादिति उच्यते किंन पश्य 

सि ? कर्मभूतो जोह हस्त्य: तापकः क्षवितेवि । नच 

नश्धिर्नाम दुःख' सा चेतयितुनाचेतनख देख थदि हि 

देहस्यैव तश्चिः ख1देहनाओे खयनेव नश्यतीति वच्नाशाय- 

साधन नेषितव्यं खादिति । उच्यते देहाभावे हि केष- 

लख चेतनख तश्चिन दष्टा न च त्वयापि तध्चिर्नाम विक्रिया . 

चेतयिदः केवलखेष्यते | नापि देहचेतनयोः ध "हतत्वम् 

अणशु्धयादिदोषप्रशङ्गात् । न च तप्नेरेव तश्चिमस्य् पगच्छ- 

सोति कथ तवापि तप्यतापकभावः । सत्व तप्यं तापकः 

रज एवेति चेन्न ताभ्याञ्चतनख खंहइतत्वालुपपत्तेः ! स- 

त्वा हुरोधित्वाञ्धे तनोऽपि तप्यत इवेति चेत् परमाधैवस्तह्ि 

नैव तपत इत्यापतति इवशब्द्प्रयोगात् न चेत्तष्यते नेव- 

न्द्दोषाय । नदि डण्ड भः सपं इवेत्ये तावता सविषो 

भवति, सप वा इश्ड.भ इजेत्ये तावता निर्विषो भवति । 

अतच्चाविद्यारतोऽयन्तयतापकभावो न पारमार्थिक इत्य 

मय् पगन्तव्यभिति । नेवं सति ममापि किञ्चिद् ष्यति | अथ 

पार माथिकमेव चेतनख तप्यत्वभ्युपगच्छसि तरेव चुतराभ- 

निर्म तच्तः प्रसच्येत निव्यत्वाभ्युपगमाद्ध तापकख तथ्य ताप- 

क यह्यो भित्यत्वेऽपि सनिमित्तसंयोगापे्तत्वापन्ते : संयोगनि- 

नित्ताद्थननिडत्चावाल्यन्तिकः संयोगोपरमः ततश्चात्यन्तिको 

मोत उपपच्च इति चेच खद थनख तमसो नित्यतवाग्युपग- 

सात्। खाना ्चोद्धवाभिभवयोरनियतत्वाद्नियतः संयोग 

निभित्तोपरम इति, वियोगखाप्यनियतत्वात् साङ्खयः 

ख्धेवानिम (त, परिदहाय्यः खात् । ओौपनिषदख त्वा 

त्मौकत्वाभ्युपगमादेकस च विषयविषविभावालुपपर्तेविंकार- 

भेदस्य च वाच्ारम्भरणमालेत्वच्चवणादनिमे्ताशङ्ा खम्रेऽयि 

नोपजायते । व्यदारे त॒ यनन यथा दषस्तप्यतापकभावस्तन 

तथैव स इति न गोदयितव्य; परिहत्तंव्यो वा भवति” | 

प्रधानकारसवादो निराक्लतः परमाणुकारण 

बाद् इदानीं निराकन्त॑व्यः । तल्नादौ वावद्योऽणका- 
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रणवाद्दिना ज द्वादिनि दोषडत्मेच्यते स प्रतिसमा 

धोयते। तत्रायं वथेषिकाखामम्युगसः कारणदरव्यसम- 

वायिनो गुशाः कार्द्रव्यो समानजातोयं य॒र्णन्तर- 

मारभन्ते शुकोभ्यखन्तुभ्यः शुक्लस्य पटस्य प्रसवद्- 

नान्तदिपय्यैयाऽद भैना | तख्माद्धेतनख बरह्मणो 

जगत्क परयत ऽभ्य् पगस्यभाने का्येऽपि जगति चैतन्य 

समबेयात् तददधेनाक् न चेतनः ब्रह्म जगत् कारयश्ब- 

विठमहतीति । दममभ्य् पगमन्तदोययेव प्रक्रियया व्यभि- 

छारयति"भा०। “मद्टषेवदुभ्स्वपरिमरूड लभ्या म्" ह ० । 

“शषा तेषां प्रक्रिया परमाणवः किल कञ्चित्कालमनार- 

वकाय यथायोग' खपादिमन्तः पारिमाण्डल्यपरि- 

भाच्यास्ति्ठन्ति ! ते च प्र्चाद्दष्टादिषुरःसराः संयोग- 

सचिवाञ्च सन्तो यणुकादिक्रभेण ठ्स काययैजातमार- 

भन्ते कारणगुशाञ्च काये गुणान्तरम् । यदा दौ परमाण्- 

इपणकमारभेते तदा परमारूगता खूपादिगुणविशेषाः 

कादयो दशके शुक्तादोनारभन्ते । परमाणुगुखविथेषस्तु 

पारिमाण्डल्दय न ह पर्णक पारिमाख्ड़ल्यमपरमारभते 

दयणुकख परिमाणान्तस्योगभ्य् पगमात् । अणत्वह्ख- 

त्वे ह दरणुककवन्ति नो परिमाणे वणैयन्ति । यदापि ह 

इरणके चदुरणकमारभेते तदापि समानं दयणकखसवायिनां 

शुक्तादो नामारम्भकत्वम् ! आणत्वद्ुखते त दयणकसम 

वाविनो अपि गबारभेते चतुरणकख सन्त्व्) षत्वपरि~ 

माणशयोगाभ्यपगमात् । यद्पि बहवः परमाणवो बहनि 

वा हणकानि इाणकरह्तो वा परमाखः काग्यमार- 

भन्ते तदापि सुमाग्षा योजना | तदेव" यथा परमाणोः 

परिमख्डलात् स्तोऽणः खञ्च हयणकञ्चायते महहोधेच्च 

त्मणुक्षादि न परिमर्डलम् । यथा वा द्यणुकादणो चं खा 

सतोभ्ह)षेञ्च लयणकादि जायते नाण नोत खम् 

रषं चेतनादटु ब्रह्मणो ऽचेतनं जगच्लनिष्यत दत्यभ्् पगमे तव 
कि छिन्नम् | अथ सन्यसे विरोधिना परिमाणा नरेषा- 

ऋरान्त' काय्य दरव्यं दयणकादि ततो नारभ्पूकाखि कारणगतानि 

पारिसार्डल्याटोनि इत्यभ्यु पगच्छामि न तु चेतनाविरो- 

धिना गुणान्तरेण जगत अाक्रान्तत्वमस्ि मेन कारणगता 

चेतना काय्य चेतनान्तरं नारभेत | न दयचेतना नाम 

चेतनाषििरोधी कञ्चिद्गुष्योऽस्ति चेतनाप्रतिषेधमान्रतवात् 

तश्मात् पारिमार्डल्यादित्िषम्यात् प्राप्नोति चेतनाथा 

ऋारम्धकत्वमिति | सैवं मंस्थाः यथा कारणे विद्यमा- 
मानानपि पारिमारण्डल्धयादीनामनारम्ध्कत्वमेव' चेवन्द- 

खापौल्यय्यां ण्य समानत्वात् । न च परिमाणान्राक्रा- 

न्तत्व' पारिमारडल््यादोनामनारम्भकत्वे कारणं प्राक 

परिमाण्णान्तरारम्धरात् पारिमार्डल्य 1दीनाभारम्धकत्वा- 

पत्तेः आरग्रमपि काय्यदरव्यः पाक युखारम्भात् चश- 

सालमगुण तिषठ तत्यभ्य् पगमात् । न च परिमाणान्रा- 

रम्ध्रे व्याणि पारिभाख्डल्यादौनौोत्यतः खसभानजातीयं 

परिभाश्यान्तरं नारभन्ते परिमाखान्तरखान्यद्ेठकत्वो- ` 

भ्युपगमात् | “कारणबद्कत्वात् पुचयविथेषाञ्च मत् 

तदिपरोतमणु । णएतेन दोर तच्चसत्वे व्याख्याते” । 

ङ्ति दि काखभुजानि त्राणि । न च सच्निधानवि- 

शेषात् कुत्चित् कारणात. ब्धत्वादोनि खारभन्ते न 

पारिमाख्ड लादौ नोतय च्ये त द्रव्यान्तरे गुणान्तरे वारभ्य- 

साे सर्वेधामेव कारणगुणानां खाशयसमवायाविशेषात् | 

तमात् खभावादटेव पारिमाख्डल्याटौोमामनारम्भकत्व' 

तथा चेतनाया अपि दरटव्यम् | खंयोगाञ्च द्रव्यादीदां 

विलक्षणानाषतृपन्तिदर्भनात् समानजातीयोत्पन्तिव्यभि- 

चारः। द्रव्ये णुङुते युणोद्ाहरणमयुक्तमिति चेच्च ट्टा- 

न्तेन विलच्णारम्भमात्रसख विवज्चितत्वात् | न च दव्यस 

द्रव्यभेवोदाइनत्तव्य' युखसग्र॑वा रुखनेति कञिच्धियभेः 

तर्त । लकारोऽपि भवतां दृव्यसा यणशदाज - 

हार “पुत्यच्चापत्यत्ताणामपव्यक्तत्वात् सुयोगस्य पञ्चात्- 

कत्व न विद्यते" "दति । यथा पत्यच्चापुत्यत्तयोभू स्याकाशयो 

समवय॒न् संयो गोऽपुलखत्तः एव पुत्यक्षापद्यक्तेषु पञ्चष 

सूतेष समवयत् शरोरमपत्यच' खप्रात् पुल्यकन्तु शरोर 

दश्यते तस्मान्न पाञ्चभौतिकमिति। रएतदुक्तः भवति 
गुण्च सयोगः द्रव्य शरोरस्"” इति भा० । 

दै्ररख सव्वं कतय ऽपि न स्लाभिचक्ोवसषटुत्भिति 
जिर याय शश्र जोव्ठ ट्वा दिनो ने चणवसय मतश्लल्याष्य 

तत्रेव निराङछत' यथा ¦ “ङत्पतत्यसम्भवात्"› था ° छ ° । 

^बेषामप्रकतिरधिष्ट ता केषलं निमित्त कारणमोखरोऽभिमत 

स्तेषां पत्तः प्रत्याख्यातः | येषां पुनः प्रसतिखाधिष्ठाता- 

चेन्टभयात्मक कारणमी चरो ऽभिमतश्ते षां पकः प्रनयाख्या- 

यते । नज खुतिसमाखययोनाय्यवं दप एवेश्वरः प्राङ्निद्धा - 

रितः प्रसतिश्चाधिष्ठाता चेति} छत्यदसारिणो च ्टेतिः 

प्रमाणमिति स्थितिः। तत् कख हेतोरेष पत्तः प्रत्या चिद्या 

सितः? इति | उच्यते यद्येव जातोयकोऽ थःसमान- 

त्वाच्न विसंवाद्मोचरोभवति अन्ति त अंशान्तर विषंवाद- 

स्यानमिति खतस्तत् प्रत्या ख्यानावारम्भः । तन्न भागववप 



। 
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न्यन्ते | भगवानेवैको वाखुदेो निरञ्जनः न्नानसद्पः 

पर माधेवक्च' स॒ चतुद्धात्रानः प्रविभज्छ प्रतिष्ठितो वादेव 

व्य हद्पेण, संकषंणव्य.हदपेण, प्र् मव्य हरपेषय- 

अनिर्इ्य््परेण च । वाशुदेवोनाम परमात्माच्यते। 

सङ्क्ष णो नाम जवः । मय् म्ब्ोनाम सनः | अनिरह्लो 

नामाडहङूारः । तषां वाद्वदेवः परा प्रतिः अपरे संक्ष- 

दयः कायम् | तभमिथभूतं भगवन्तमभिगमनोपास- 

नेज्याखाध्याययो गे पष्तमिद्टा कषोणक्ते थोभगवन्तमेव प्रति- 

पद्यत इति । तत्र यत्तावद्ुच्छते योऽसौ नागायणः परो- 

व्यक्तात् प्रसिधः. परमात्मा सर्व्वात्मा स खात्मानसनेकधा 

व्या व्यवस्थित इति तन्न निराक्रियते “स.रकंधा भवति 

तिधा भवतोत्यादि'' शखतिभ्यः परमात्मनोऽनेकधाभवनखा- 

धिगतत्वात् । यदपि तख भगवतो ऽभिभमनादिलक्षणमारा- 

धनमजचखमनन्यचिन्ततयाभिप्रेयते तदपि न प्रतिषिध्यते 

छतिषटल्योरोश्चरप्रणिधानख प्रसिङ्खत्वात् । यत॒पुनरिद् 

खच्यते वाचदेवात् संकषण उत्पद्यते संकधेणाद् प्रदुम्बःप्र 

दयुम्नाद्धानिखङ् षति अल ब्रूमः न वाददेवसं्ञकात् 

परमात्नः सङ्ुष णस'न्नकस्य जोवख्योत्पत्तिः सम्भवति 

अनित्यत्वादिदोषप्रसङ्गात.। उत्पसिमच्वे हि जीशखा- 

नित्यत्वादयो दोषाः प्रसज्येरन् ततञ्च नेवाख भगवतप्राश्नि 

मोचःखखात कारणप्राप्रौ काय्यंसख विलयप्रपङ्गात । 
परतिषेषिष्यति चाचार्योजोवस्योत्मत्तिम् “नात्माऽखते.नैत्य 
त्वाद्ध' इति ।तखादसङ्गतौषा कल्यना''भा० ।“न च कनः 

करणम् ०।“दतश्चासङ्गतेषा कलना यखान्नह्नि लोके क- 

न् देऽदन्तादेः करणं परश्वाद्य् त् पद्यमान श्यते । व्ैयन्ति 

च भागवताः कतत जवात् संकपेणस' कात करण सनः 

पय्, कलत पदयते कट जाञ्च तस्सादनिरुदसंन्न- 

कोऽङ्कार उतृपद्यत इति । न चैतद् टान्तमन्तरे णाध्यव- 

सातु क्तम: न चेवज्भूतां चुतिखपलभामद्े भा ० ।4विन्ना- 

नादिभावे वा तदुप्रतिषे धः" 'ख० | “अथापि खात. न चेते 

संकषथाट्यो जोवादिभावेनाभिप्रेयन्त किनर्होख्वरा ए- 

३ते सवव" न्ना शक्रिबलबोयं तेजो भिरे चयं वर न्विता 

चऋभ्य् पगव्यन्ते । वादेव एवैते सव्व" निर्दोषा निरधि- 

छाना निराबाधाञ्चेति। तस्माच्नायः यथावसं तसत्प््य 

सम्भवोदोषः प्राश्नोतीति । चलोच्यते | एवमपि तदप्रति- 

षेध उत्पत््यम्भवम्या प्रतिषेधः प्राप्त्य वायसत्पक््य- 

सन्भवोदोषः प्रकारान्तरे कथं न भवेदिव्यभिप्रायः । पर- 

ष्रभिन्न) एवैते वाददेषादयः चत्वार ईश्चरासतुल्यधम्पणो ' 

ईश्व 

नेषामेका्म त्वमस्तोति ततो ह्नेकेश्वरकलखना नकम् एङे- 

नेश्ररेयेश्वरकाय्ं सिद्धेः। सिद्धान्तद्धानिश्च भगकानेवैको 

वाद्टेवः परमा थैतन्वमित्यभ्य॒पगमात । ऋअथायमभिप्रायः 

एकैव भगवतः रएते चत्वारोव्य हास्तुल्यधम्म्ांणद्ति 

तथापि तद्बस्थ एत् पत्यसम्भवः | न हि वाखदेवात 

सङ्धेणसयोत पत्तिः सम्भवति, शद्धपेणा् प्रद्यु, पय् - 

म्नाञ्चानिरद्धस्य, अतिशयाभावात. 1 भवितव्य हि 

कार््यकारणयोरतिशवेन यथया खहटयोः। नद्यस 

ग्यतिशये काव्यं" कःरणमित्यवकल्याते । नच पञ्चरात्र 

सिद्धान्तिभि्वचदेवादिषु एकेकख्िन् सव्ये वा न्ञानेख- 

य्या दतारतम्यक्लतः कञ्चद्धंदोऽभ्यपगम्यते | वाश्ुटेवा णव 

हि सव्व व्या निर्विशेषा इष्यन्ते । नचेते भगद्य, हा- 

अतसं ख्यायाभेव व्यवतिषटेरन् बह्मा दिस्तम्बपं न्ख समस्त - 
स्येव जगतोभगवद्य हत्वावगसात ”'भा० | ^विप्रतिषेधाञ्ख” 

स्र ° |“विप्रतिषेधशञ्चाखिन् शास्त्रे बडविध उपलभ्यते गु. 

गुश्णित्वकल्यनादिलकत्तः न्ञानेश्वययंक्निबखधीयं तेजांसि 

गण्ाः अकन ठेते भगवन्तो वाञुदेा दव्यादिदय- 

नात । वेद्प्रतिष्धञ्च भवति । चदं वेदेषु पर च्रयोऽ- 

लब्छा शार्डिरय इदं शास्तरमधिगतवानित्यादि वेदनिन्दा 

दथनात. । तख्ादसङ्गतैषा कल्पनेति चिड़स्'» सा” । 
उपासनया पआर्नेश्रग्योखानियेश्वरसख त न जगत्कट - 

त्वमित्यपि तलौव व्यवख्यापितं यथा ""जगहयापारवल्जे 

प्रकरणादसन्निदितत्वाञ्च" शा० ० | “ये सगुख- 

जह्योपासनात् सदेव मनसेश्वरखायुञ्च' व्रजन्ति किन्तेषां 

निरषखदधमे चरथं भवत्यादोखित् सावय हमिति स"शय; । 

किन्तावत् प्राप्न निर् शनेवैषा्शव्य' भवितुमहहेति 

'्याश्रोति खाराञ्च सव्ये टेवाब^लमावद्न्ति" 

“तेषां सुव कामचारो भवतीत्यादि? तिभ्यः । 

देवं प्रापने पठति “जगद्धापारयजमिति" । जगडुत् 

पतत्यादिव्यापार' गजवित्वा अन्यदखिमाद्यालकमेजय्य 

शक्तानां भवितुमर्हति जगद्वयापारस्तु निलयं 
चेश्वरख । कुतः ¶ तख तन्न प्रसतत्वात् असन्निहितत्वाञ्च 

तरेषाम् । प्रणव श्वरो जगडव्रापारेऽधिक्तः तमेव 

प्रलयो त्पन््यादयु पदेशाच्नि्यशब्द्निबन्धनत्वाञ्च । तदन्वे- 

चच विजिन्नासनमूरव्वं कमितरेषा मादिमदेखय शरूयते तेना- 

सब्निह्ितास्ते जगहयापारे | अमनश्छात्वादेव चंषामने' 

कमय्ये कस्यचित. स्वित्यभिप्रायः कखचिद्ध साराभिप्राय 

दूये विशेधोऽपि कदाचित. खात । अथ कदचित, 
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सङ्ल्यसन्वन्यस्य सङ्कल्य इत्यविरोधः सम्यत तत, परमे. 

खरा ृततन्त्त्वमेवेतरेषाभिति व्यवतिते” भा०| “श्रल्- 

च्तोपदेथादिति चेच्नाधिकारिकमर्डलस्थोक्तो : "ख. ० । “अथ 

यदुक्त आखाभ्रोति खाराज्यमित्यादि प्रत्तोपदेशान्निरवय- 

इसे चव्य" विदुषां न्याय्यमिति तत् परिष्तत व्यम् अलोच्यते । 

नायं दोषः आाधिकारिकमण्डलस्योक्तः अधिकारिकोयः 

रवि भस्डलादिष व्यवस्थितः परमेश्वरस्तदातेवेय' खारा- 

ज्यप्रापचिरूच्यते । यतकारणमनन्तरम् “आप्नोति मनसम्पति 

नित्या | योहि सव्वं सनसास्पतिः पूजये सिददैश्वरस्तः 

प्रा्नोति एतदुक्तं भवति । तददुसारेष्य चानन्तरम् वाकप- 

विश्चच्चष्मतिः श्रोत्रपतिषिन्नानपतिचच भवतीत्याह | 

यवमग्वलापि यथासम्भव' नित्यसिदधश्चरायत्तमेवेतरेषा- 

नैशर्थ' योजयितव्यम्” भा०। उपासासिडख - वथा जग- 

त्कटतव' न भवति तथाचुमानचिन्तामणावट्प्रद्ं दशितम् । 

सांखयोक्तदोषनिरसनपू वेकं तस्छ सव्व विषयनिध्यन्नानत्व' 
तत्रव समर्थितं यथा “यत्पनरुक्त' बह्मणोऽपि न सख्य 

स्ेन्नत्वशपपद्यते नित्यन्नानक्ियत्व त्तानक्रियां प्रति खात- 
न्त्ासंभवादिति । अनोच्यते इदं तावद्भवान् प्रव्यः कथं 

नित्यन्नानत्मो सर्वन्नतह्ानिरिति 2 । यख ह्हि सरेविष- 

यावभासलच्णं न्तान नित्यमस्ति सोऽसेन्न इति विप्रतिषि- 

जम् । अनित्यत्वे ह न्नानख कदाचिञ्जानाति कदाचिन्न 

जानातीत्यसैन्नत्वमम्रि खात्, नत्वसौ न्नाननि्यत्वे दोषो- 

ऽस्ति । ज्ञाननित्यत्वे न्नानक्रियां प्रति खानन्त्यव्यपरेशो- 

नोपपद्यते इति चेन्न प्रततोष्णप्रकाशेऽपरि सवितरि ददति 
प्रकाशयतोति खातन्त्राव्यपदेशदर्थनात् । नल सवितद्ा- 

छप्रकाश्यसंयोगे सति दहति प्रकाशयतीति व्यपदेः 

स्यात्न ठ बरह्मणः प्रागुत्मन्ते ज्ञानक्मैरंयोगोऽस्तीति 

विधमोदष्टान्तः, न आसत्यपि कर्मणि सविता प्रकाशत 

दूति कटं तव्य परेद गनात्, एवमसत्यपि न्नानकभेखि नह्य 

णः ““तदेक्चतेति " कट तव्यपदे शोपपत्ते नै वैषम्यम् । कर्मापे- 

च्ायां तु नह्मण ईचिटत्वञ्चतयः छतराखपपन्नाः । कि 

नस्तत् करम ? यत् प्रायुत्पत्त रोञ्वरन्नानख विष्यो भव- 

तोति तच्त्वान्यत्वाभ्यामनिवंचनीये नामद्ध्पे अव्यारते 

व्याचिकोषिंते इति बूमः | यतप्रसादाद्धि योगिना 

मग्यतोतानागतविषयं प्रत्यच्च' ज्ञानमिच्छन्ति बोगशःस्त्- 

विदः किख वक्तव्यं तस्य निन्यसिद्दयेश्चरख ख टिस्थिति- 
संृतिविष्रय नित्यः नानं भवतोति । यद््वङ्गं प्रायुत्- 

पत्ते बेक्वः रीरादिंबन्धभन्तरेरेचितमदुपपद्वमिनि 

न तद्धोद्यमवतरति सविट्प्रकाशवत् बह्णोन्नालखद्धय- 

नित्यत्वेन न्नानसाधनापेत्तालुपपत्तः | अपिच च्वि- 

द्यादिमतः संसारिणः शरोराद्यपेक्ता न्नानोत्पपत्तिः खात् 

न न्नानप्रतिबन्धकरणरहितख रख ।ः मन््ौ चेमा- 

बीश्वरसख शरीराद्यनपेन्ततामनावरण्न्नानतां च द्भे- 

य॒तः | “न तख कायैः करणञ्च बिद्यते न तत्समश्ाभ्य- 

धिक्च श्यते । पराख शक्तिविविधव चयते खाभाविकी- 

न्ानलक्रिया चेति” “अपाणिपादोजवनोगर्धीता पश्य- 

त्यचन्तुः स श्टणात्यक्णः । स वेत्ति वेद्यः न च तखास्ति 

वेत्ता तमाडरप्रयः परुष महान्तमिति च | 

अस्मादेव च जोवानां तत्तत्कन्येफलसिद्धर्यया तथा 

शा० सहत भाष्ययोक यितम् यथा 

“फलमत उपपत्ते: "' ह ०।' “तस्यव ह ब्रह्मणो व्यावद्धारि- 

नयामो शिनौ शितव्यविभागावस्यायामयमन्यः खभायोवर्॑ते | 

यदेतदि्टानिषटव्यामिश्रलक्तणं कम्पफलं स'सारगोचरं 

विविधं प्रिङ्ध जन्तूनां किमेतत् कर्मणो भवत्याहो- 

खिदौश्वरप्रसादादिति ९ भवति विचारणा | तत्न तावत् 

प्रतिपद्यते फलमत श्वराद्भषिठमद्ति कृतः ? उपगप्रततेः 

सहि सर्वाध्यक्षः इख्टरिर्ितिख हारान् विचिल्रान् वि- 
दधद शक।लविथे षाभिन्नत्वात् कम्पि क््प्ादुद्पं फलं 

सं पाद्यतोल्य पपद्यते । कम्मं णस्लुचचणं विनाशिनः काला- 

न्तरभाषि फलं भवतोत्नुपरपन्नम् ऋअभावाद्खावाहुत्पत्ते: । 

खादेतत् कमो विनश्यत् खकालणव खालुद्धप फलमज- 

यित्वा विनह्भयति तत् फलं कालान्तरितं कन्तां भोच्छत इति 

तदपि त परिशहति प्रागभो कगंसम्बन्वात् फलत्वाहपपन्ेः 

यत्कालं हि यत् छलं दुःख वात्मना मृज्यते तस्व लोके 

फलत्व' प्रसिद्धम् । नद्यसम्बद्गखात्मना च खख दुःखख वा 

फलत्वः प्रतियन्ति लौकिकाः । अयोच्येत कम््रका््याद् 

पूर्वात् फलङत्पत्खत इति तदपि नोपपद्यते अपूर्वा 

चेतनव्य कालोटसमसय वचेतनाप्रवत्ति तख प्रडत्यदुप- 

पत्त: तद्स्तित्ये च प्रमाणाभावात् । अर्थाप्तिः प्रमाण- 

मिति चेच्र शश्वरसिद्धेरर्थापन्तिपरिच्तयात्ः''भा०। "खत 

त्वाञ्च" ख.०।“न केवरलखपपरत्तरेवेश्वरं फल हेठं कंल्ययामः 

किति खुतत्वादपश्वरभेव फलद्ेत' मन्यामहे तवाद चु- 

तिर्मवति"ख वा एष महानज चआत्माऽच्रादेवञ्वदान देवं 

जातोयका'"भ?०। ““धम््र'जेमिनिरत ए ० । “जँ मिनि- 

स्वाचाच्यी धम्मं फलय दातार मन्यते अतएव हेतोः तेरु 

पपततेच, शूयते तावदवमधे; खगं कामोयजेतिले उमा दिषु वा- 
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क्ये । तत्रच विधिखतेरिषयभाधोपगनाद्यागः खगंखोत्- 

पादक इति गम्यते अन्यया इयनदुगादकोयाग आपद्येत 

तत्राख्योपदेशख् वैयथ्यं ख्यात् । नन्वदुक्षणविनाशिनः क- 

णः फलं नोपपद्यत इति परिवयक्तोऽयं पलः। नेष टोषः 

शुतिप्रामा्यात् । तित् प्रमाणं यथायं कश््ौफल 

सम्बन्धः खुतङपपद्यते वथा कल्पयितव्यः नचानुतृषाद्य 

किमग्यपूवये कम्पं विनश्यत ला न्तरित' फलं दात* शक्रो- 

तीत्यतः क्णो वा च्छा काचिदुत्तरावस्था, फलय 
वा पूव्धावस्याऽ पून नामास्तीति तक्येते । उपपद्यते चाय- 

अथः उक्गोन प्रकारेण ईश्वरस्तु फलं ददातोत्यपपन्नस् 

अविचित्रख कारणस्य विचिल्लकार््याहुपपत्तेः 

नें रटप्रसङ्गा दलु्ानठे यथ्यापत्तेञ्च तखाइन््देव फल- 

मिति" मा० । “पूर्वन्तु वादट्रायणोदेतुव्यपरेशात्"” ख ०। 

शवादरायणस्वचार्य्यः पूर्वोक्तभेवेश्वरं फलद्ेत' मन्यते । 

केवलात. कम्मणोऽपूर्वादा केवलात. फलमित्ययं प्त 

स्तु शब्दन व्याव ते । कर्प चादाऽपूवापे्तादा यया 

तथाख््ौश्वरात् फलमिति सिद्धान्तः। देठव्यप- 

देणात् । धमीधन्नथोरपि कारयि्टत्वे नेश्ररोेठव्य प- 

दिश्यते फलब्दच दाढत्वे न^^्टव द्योव साध कमे कारयति 

यनेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते एष उ णवासोध कमं कार- 

यति तं. यमधोलोकं निनोषत दति । खव्यते चायमथा भग- 

वैषम्य 

` बैद्रीताद् ।“योयो यायां तच" भक्तः श्या चि तमिच्छति । 

तख तस्याचलां च्ङ्धां तामेष विदधाम्यहम् | स तया- 

खद्धया युक्तस्तखाराधनमोहते । लभते च ततः कामान् 

भर्व विद्हितान् हि तानिति'। सब्यवेदान्तेष चेश्वरदेदका 

रष ्षटयो व्यपदिश्यन्ते तदवेश्चरण् फलदेत्व' यत् खल- 

कम्मानु्पाः प्रजाः जति । षिचित्रकार्यादुपपपत्यादयो- 

ऽपि दोषाः कतप्रयल्नापेच्तवादोश्वरसख न प्रसज्यन्ते "भा ०। 

मोभांसरकवसतु शेरखाचेतनताङ्गीकरेण न फल 

हेठल' किन्ठ क्य ए फलसिद्धिरित्यररोलत तञ्च 

ल निनोयमतत्वेन शाण भाष्ययोदेथितम् अविपड्शब्ट 

चेश्वरखाचेतन्रत्' यथा तथा ४५१ दशितम् । 

“कर्ताः शा्तराधैवच्वात्” श स्तेय जौवानां कचतैतयेऽपि 

संग च कारयिदत्व' यवाह चाणद्धतभाष्ययोः । 

“परान तच्छ तेः"'सह° | “यदिदमविद्यावस्वायाष्ठपाधि- 

निबन्धनं क्तत जोवसखाभिह्ित' तत् किमनपेच्छ वेश्वर , 
` भवत्याहोखिदीञ्चरापे्तसिति ? भवति विचारणा | तन्न 

भ्रात्न तावन्न श्ररमपेच्चते जीवः कत्व दति | कात् ? 

क 

रसपुष्पफलपल(थादिवेषम्य' तेषां 
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चपेक्ताप्रयोजनाभावात् | अथं हि जोवः खयमेष रा- 

गद्गेषादिदोषप्रयुक्तः कारणान्रसाभयीसम्पन्नः कट त- 

सलुभवित" शक्रोति तद कोरः करिष्यति 2 न च 

लोके प्रसिद्धिरस्ति ठष्यादिकाल्ठ क्रियाखनडटादिषिदोच् 

रो ऽपरोऽपर क्षितव्य इति । क्ल शाकेन चकटंत्वेन जन्तन् 

सुष्धजत ईश्वरस्य नष्ट र्य" प्रसज्येत, विषसफलद्युषां 

कत्व भिद्वतो बषम्यस् | नलु वषस्यनहट ण्ये न सापेन्त- 

त्वादिष्युक्तम्। सलयशक्त' सति त्वीश्चरख सापेक्तत्वसन्धर- 
3, साप्त चर सम्भवति सतोजन्त नां धर्माधमेयोः, 

तयोच सद्धावः खति जीवस्य कट त्वे, तदेव चेत् करटं 

त्वमोश्वरापेच्च खात. किंविषयमोश्वरस्य सापेन्तत्- 

खच्यते । अशंताभ्यागमद्चौव' जीवस प्रलञ्यं त । तखात् 

सखतणएष जौषसख क्टत्वभिति। रतां प्रा्निः दुब्धेन 

व्याक्यं प्रतिजानोते परादिति । अविद्यावस्यायां कायं 

करणखंह्ःताविवेकटशिनोजोवसखाविद्यातिमिरान्धस्य सतः 
परखमादात्मनः क्मध्यत्तात् सबैभूताधिवाषात् सा्तिणञ - 

तविठरी चरा त्तददन्नया कटं त्वभोक्ग,. ललक णस् संसारस्य 

श्ङ्िः तदनुख्रहृद्ेठक्ेन च विन्नानेन मोन्तख सिः 

भविदमहति । कुतः १ तच्छ तेः । यद्यपि दोषग्रयुक्तः 

सामसीसम्यन्नञ्च जवः, यद्यपि च लोके रष्यादिष 

कमसु नेश्वरकारणत्व' प्रसिद्धं तथापि सव्वाखेव परह्िष 

ईश्ररोहेतकत्तत खतेरवसौयते । तथा हि शखुतिभेषति 

“रष द्योव साध कमे कारयति त, यमेभ्यो लोकेभ्य उन्नो- 

घते, णष उ वासाधु कस कारयरि तं, यमधोलोकं निनो- 

घते" दूति “य आत्मनि तिऽन्नात्मानमन्तरोयमयतोति'" चैवं 

जातीयकषा | नन्वेवमोश्चरख कारयिटत्वे सति वेषम्यन- 

र्ये स्याताम् अङरताभ्यागसञ्च जीवयेति नेत्य च्यते?°भा ° 

““लतप्रयल्ञापेचसतु विदित प्रतिषिडावैवथ्यादिभ्यः"' ह ०।“त॒- 

अब्टोनोदितदोषव्यावकं नाचः। कताय: प्रयल्लो जोव ध- 
साधर्मलणः तदपे एव चंनमीश्वरः कारयति ततच्चते 

नोदिता दोषा न प्रसज्यन्ते । जोवकतधभे धम षस्यापेच 
व तत्फलानि पिषमं विभजते पजेन्यवदोश्चरोनिमित्त- 

माल्ेश । यचा लोके नानाविधानां यवशद्वादोनां युच्छ- 

युलमादीनां वाऽकषाषारणेभ्यः खगीजेभ्यो लायमानार्ना 
साधार्निमित्तः भवति पजंन्यः, नद्धयसति पन्ये - 

जायते नाप्यसतसु 

स्वशभेजष ` बः ऊोवकतप्रयलापेकरश्वरस्तेषां शुभा- 

शुभं विदध्यादितिःखिष्यते । नत कतप्रयलनत्वभेष' जो वख 



शवं {[ १०४४} ईश्व 

परायन्ते कत्वे नोपपद्यते । >ष दोष; । परायत्तेऽपि 

डि कटं त्व करोत्येव जोवः कव्व न्त' ह तमोखरः कार- 

यति । अपि च पूरव प्रयलमपेच्छंदानौँं कारयति, पूवै- 

तरञ्च प्रयल्लमपेच्छ पूदैमकारय दित्यनादित्वात् संसारखा- 

नवद्यम् । कथं घनरम्यते ठतप्रयल्ापेच्च रैर इति ए 

विद्हितप्रतिषिद्धाव॑य््या दिभ्य इन्याह । एव" हि^खगंकासो- 
यजेत आद्धणो न ₹इन्तव्यः" दूते वं जातोयकख विदहितख 
प्रतिषिद्धख चावेयख्ठं भवति अन्यथा तदनथैक' खात् 

ई. लद विधिप्रतिषेष्षोनिंदुष्देत अल्यन्तपरवन््रता- 

च्लोवख्ख । तथा विदहितरक्घरिशमव्यनर्येन खंखटजेत्, प्रति- 

सिदकारिखमष्यर्येन, तंतच्च॒प्रामाखय बेदखास्तभियात् । 

रै शवर चात्यन्तापेचछते लोकिकखापि इरूषकारख 
, बैयथ्य' तथा ` रेश्क्लनिमित्तानां पूर्वाक्गदोषपसङ्ग- 

सत्ये व जातोयकदोष्जञातमादियश्णेन दशवति'" भा ० । 

सेश्चरसांख्वसते ठ ई अरा धिठितप्रधानख् जगत्करट त्व" 

तले खर प्रसादाङ्योगसिद्धितत् खद्पादिकं पातङ्द्हन- 

भाष्यविवरेषु दर्भिते यथा। 

“भक्तिमेतस्छयारेवासन्नतरः समाधिर्भवति अथाश्य लाभे 

कि ्वल्यन्योऽपि कचिडुषायो ? न वेति” भार 

“अर प्रखिधानाहा"'स०२३। “प्रखिधाबाङ्खक्तिविरेषादाव- 

नि तर रस्तमलुग्टह्काव्यभिष्यानमाले ख तद्भिध्याजज्ञाना- 

दपि योगिनः अासन्चतरः समाधिलाभः फलः भवतोति” 

भा०२९]। आव प्रधानषरषव्यतिरिङ्गः कोऽवमौ- 
ऋरोगाभेति ?” भा० । “क थकसरौविपाकाशयैरपराग्डष्टः 
इरुषविेष ईरः” ° २४ । “अविद्यादयः ज्ञे शाः । 
कथालाऽकुशलानि कश्ाणि । तत् फलं विपाकः । तद्हुयुषणा 

वासना खाश्याः। ते च मनसि वश्च॑मानाः युरूषे 

व्यपदिश्यन्ते स हि तत्फलख . भोक्तेति। यथां जयः 

एराजयोवा योषु वत्तं मानः स्वामिनि व्यपदिश्यते । 

योद्यनेन भोगेनाऽपराग्छ्टः स. षुरुषविेष श्रः । 

केवल्य' प्राप्रा्तर्ि सन्ति च बहषः केवलिः ¢ ति हि 
ब्लोखि बन्बनानि द्त्वा कैवल्य पाप्राः ईश्वर च 

ततृशष्बन्धो न भूतो न भावौ यथा शक्रख 

पून्धा बन्वकोटिः प्रन्नायते नेवभौश्वरख, यया वा प्रसति- 

लोनखोत्तया ` बन्धकोटिः सम्भाव्यते नेवभोश्चरख, सवत 
सदेव शक्तः, सदेवेश्र इति । योऽसौ प्ररटसत्योपादाना- 
दीश्चरखख शाखतिकः उत्कः स कि सनिभित्तः ‰ ओदो 

चिच्चिकः ? इति तद शाः निमित्त, यां एनः 

कि निमित्तम् ? एतयोः शाख््रोकष योर रसन्बं वर्त 
सानयोरनादिः शग्बन्धः । रतस्मादेतङ्भवति सदषेशरः 
खटेव शक्त श्ति। तञ्ख तसैरर््यः साम्यातिशयविनिर्मकत' 

न तावदेशर््यान्तरेख तदतिशब्यते यदेवातिशयि सवात. 

तदेव वत.सप्रात् तसय । यत्र॒ काणापराध्निरैशच्ंस्य स 
दैखरः, न च तत्सभानमेञचयं मस्ति । कस्मात् ? इयो- 
रेकर्िन् दुगपत्काभितेऽर्ये नवभिदमस्तु एराणमिद्- 
भस्तिति रणक्ख सिद्धावितरख प्राकाम्यविषातादूनल्वं 

प्रसक्त, इयोड ठ्ययोर्युगपत्कामितायप्राि्ना खि, अथेख 
विख्धत्वात् तस्माद् यस्य साम्या तिशयषिगिखं क्न्य" स 

भरः, स च एरुषविथेषः इति''भा०२४ | किञ्च “तल् 
निरतिशयं सव्यन्नवोजम् "ख ०२५ । थदिदमतोतानामत- 

प्रत्मन्नपर्ेकसद्धयातोन्दरियपहष्यमटः' दिति सर्न्न- 

बोजमेतदिवद्धेमानः यत्र निरतिशयः स सर्व्ैन्नः | इस्ति 
` काठाम्राप्निः सव्व त्नवोलर, सातिशयत्वात् ` परिमाण- 

वदिति यत्र काषाप्रा्नित्नानख स सर््वंत्तः स च ` एरु 
विशेष इति । खाभान्यमालो परस"हारे लसोपच्चयसलुमानः 
न विथेघप्रतिपत्तौः सभवैभिति | तख सन्नादिविषे षप्रति- 
अत्तिरागमतः पं न्ेव्या । तद्धान्नाजुयहाभावेऽप्पि भू- 

वराहः प्रयोजनम् । न्नयनध्््ी पदेशे न कल्पप्रलयमडा- 
प्रलबेषु संसारिणः एरुषाल्डरिष्यामोति। तथाचोक्ञम् 

“वादिविहाचिष्ड यचित्तमधिष्टाय कारण्टाङ्कगवान् अर 
म्भिराच्चरये जिन्नासमानाय तन्लः प्रोवाचेति" 

भा०२५। सणपरः “ूव्वे्वामपि यङः कावेनान- 

वच्छेदात्"'० २६ । ५^पूष्वे -हि चरवः कावेनाव- 
च्छ््यन्ते यल्रावच्छेदा्थेन कालोनोपावसैते स णष 

पूव्य्रामपि च॒रुः यथाख सगेखादौ प्रकरभगत्या सिद्धः 
तथातिक्रान्तसमां दिष्वपि प्रल्ेतव्यः"” व्यासभाष्यम् रद । 

, विद्टतभिदं षाचश्छतिना यथा ““खछलान्तरम्भाव- 
यितु" विष्ड्ति किमेतस्ञादेवेति { नवाशब्द; स'शयनि- 
वर्तकः । ैखरप्रखिधानाहा। व्याचष्टो-प्रणिधाना- 

इक्तिविशेषान्धानसाद्धाचिकात्कायिकाद्ा अवजितो- 

ऽभिठखो तच्चमलुर्टह्णाति, भिध्यानसनागतेऽये- 
ष्च्छा ददमखाभिप्रेतमस्तिति, तन्मानेण न॒ व्यापौ- 

रान्तरेण, शेष दुगमस्"*२३२। नलु बेवमाऽचेतनाभ्या- 

भेव व्यदं षिञ्चम्, नान्य न, शश्रे दचेतनस्तह प्रधा न» 

प्रधानषिकाराखासपि प्रधानमध्यपातात्तथाच न तद्धावच्लं - 

नमचेतन्वात् यद्व चेततनस्लथापि चिविश्केरौदारीन्या- 
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देष [ १०४१५] ष्व 

दसृ'सारितन्रा चाद्धितादिषिर हात् कृत्चावज्जनम् ? कुत- 

च्ाभिष्यानम् % इत्याशयवानाह, अथ प्रधानेति | अन 

खे योत्तरमाह “क्लोशकम्मीविपाकाश्यैरपराङ्डटः पुरुष- 

विशेषर््चरः” 1} ( न्यायकन्द्ल्ां क्तो शकर्ममेत्यव 
जन्म तिपदनर्ध्वकम् दश्यते तञ्च लिपिकरप्रमाट्रतम् ) 

अविद्यादयः क्तेशाः, क्िद्मन्ति खल्वमो पुरुषः 

सांसारिकः विविधदुःखप्रहारेखेति। “कुशलाकुश- 

लानोति* धम्माधम्भास्तेषाञ्च कम्मजत्वादुपचारात् 

कम्मेतवम् । विपाकोजात्यायुभौमाः विधाकानुुखा वास- 

नास्ताचचित्तमूमौ ऋथेरत दति आशयाः नहि करभजा- 

तिनिव तकं कमी प्रागभवोयकरभमोगभाविवां भावनां न 

यावदभिव्यनक्ति तावत्करभोचिताय भोगाय कल्यते, 

लद्याद्भवति करभजात्वदुभवजन््या भावना करभविपाकालु- 

गुणेति । नन्वभो क्ञेयादयोवुबधिषम््र न कथद्खिद्पि पुरुषं 

अराश्डशन्ति तात पुरुषपहसणादेव तदपरामभखिद्धेः ठत" 
जो क्रया दिभेत्यत आखा, “ ते च मनसि वत्तं मानाः 

सांसारिके एरूषे व्यपदिश्यन्ते" कस्मात् ? “ख {ह तत्- 

फलस भोक्ता चेतयितिवि” । वद्धात् एरूषतवादो्रस्यापि 

तल्बम्बन्धः प्राप्न दूति तत्मतिषेधङपपद्यत इत्याह, योहनेन 
बुदधिस्येनापि ` एरुषमाल्रसाधाररेन भोगेनापरण्डष्टःः । 

शच रुपविेष शैश्वरः, विथिष्यते दूति विशेषः एर् 
आन्तरादरवच्छि्यते ! धिरेषपदव्याव्त्य द्थविदकामः 

परिनोदनापूथ्वै' परिहरति कंवल प्राप्राश्लद्हिं इति । 
पुकतिलयानां प्रारतोबन्वः, वैकारिको विदेहानाम् द् शिण- 

कादिगन्धोदिव्यादिव्यविषयभोगभाजास् । तान्यमूनि ब्रौणि- 

जन्धनानि। पुठतिभावनाख'शतमनसोह् देहपा तानन्तरमेव 

पुशतिलयतामापन्नादतितेषां पूर्व्वा बन्धकोटिः पुन्नायते 

तिनोत्तरकोटिविधानमात्रमिद् व पूर्व्वापरकोटिनिषेधे इति 

संचतिष्य विशेषं द्यति “स त सदेव सक्तः सदैवेशुरः "दति । 

ज्ञानक्रिया शक्तिसम्यदे चर्य: । अत्र एच्छति “योऽसाविति” 

ज्ञानक्रिये हि न चिच्छक्रपरि्णामिन्याः सम्भवत दति | 

रजल्तमोरद्ितविग्ुदचचित्तसतुाच्रये वकव्ये । नचेशुरख्यावि- 

द प्रभवचिनत्तसत्वसश्वतककर्णैय सः स्स्वामिभावसम्बन्धः 

सम्भ्रवतोत्यतखक्त'. प्रसटसत्वोणादनौदिति | नेशरदखय एयग- 

जनसे्रषाविद्याजिबन्नशित्तसत्व न खसखाभिभावः, जिन्तु- 

तापल्रयपरीतान् प्र ल्यभावमद्शैवात जन्तनुद्धरिष्यामि 

 ज्ञानधम््रापदेणेन | नच ज्नार्जक्रियासामथ्यातिशयसम्पत्ति- 

मन्तरोषु तदुपदेणः, नचेयमपह तरजस्तभोमल विशुङ्जषत्वो पा- 

दानं विनेत्यालोच्य. सलप्रकषेशपादक्ते भगवानपराटटोऽ- 

ष्वविद्ययाऽविद्धाभिमानौषाविद्यायाख्वत्त्वसविद्वान् भवति न 

पुनर षिद्यामविद्यात्वेन सेवमानः, न खल शलषोरामत्व- 

भारोष्य तास्ताशष्टादशयन् श्वान्तोभवति तदिदमाहायमसय् 

खपच्न ताच्त्विकिजिति । शपरादेतददिधौषया भगवता सत्व- 

छषादेयं तदुषादानेन च तदुदिधोषां असया चपि णुारत- 

स्वात्तथाचान्योग्यषश्रय इत्यतञक्ग, याशुतिक दूति | भवे- 

देतदेव" यदद प्रथमतो सगेखपं भवेत, अनादौ त सगसं- 

'हारुप्रबन्वे सरगन्तरसखत्पन्नसङ्जिोर्षावधिसमये, पूरेः सया 

खत्वप्रकषे उपादेय इति प्रणिधानं कत्वा भगवान् जगत्- 
संजहार, तदा चेशुरचिक्षसत्व प्रणिधानवासनावासितप्र- 

धानसाम्यहपगतमपि परिपू सहापुलयावधौ पृणिधा 

नवासनाशात्तथेवेशरचित्तसत्वभावेन परिणमते यथा 

अल्रः शः प्रातरेबोल्यातव्यं भयेति प्रणिधाय हप्रकूदवोत्ति- 

ति प्रणिधानसंख्लारात., त्मादनादित्वादोशुरप्रणिधा- 

नसत्वोपादानयोः शाश्चतिकत्वे न नान्योन्यसखयः | नचे- 

शरस चित्तसत्व' महाप्रलयेऽपि न प्रतिसाम्य्चपैतीति 

वाच्यं † यख्य हिन कदाचिदपि प्रधानसाम्य न तत्रा 

धानिकतं नापि चितिशक्गिः अन्ना तत्त्वे ऽ्थान्तरमप्रामा- 
खिकमापद्येत । तद्धायुक्त, प्ररतिषुर्षव्यतिरोकेणाथांन्त- 

राभावात् । सोऽयमोदश रञरखा शाश्वतिक उत्कषैः किं 

सनिभित्तः सप्रमाणकः ? आहोखिन्निनिमित्तः निष्मुमा- 

शकः ? इति । उत्तरम्-तसयरं शास्त्र निमित्त छरतिर्ट- 

तोतिह्णाशषुराणानि शास्त्रम् । नोदयति शास्त्र एनः कि" 

निमित्तम् ? प्र्यक्षातमानपू्व' हि शास्त्रम् ? नचेखरसय् 

सत्व प्रक कशचित् प्रत्य्मलुमान" वासि | नवेश्चर- 

भत्वचचप्रभव शास्त्रमिति युक्त, कल्मयित्वापि दयं खयं नूया- 

दालेखग्यःप्रका थनायेति भावः। परि्रति प्ररश्सत्वनिभमि- ` 

त्तम् । अयमभिसन्धिः सन्त्ायुबदेषु तावदीञ्ररप्रणोतेष प्रह 

्तिसाम्यादर्थाव्यभिचारषिनिञ्चयात् प्रामारण्ट' सिम् । 

भचौषधिभेदानां तत् योगविेषा्णाञ्च मन्त्रणा तत्त 

इर्णावापोडारेण सडरू्णापि एरुषायुषैरलौकिकप्रमाणव्यव- 

दारो क्तः केमन्वयव्यतिरेको | नदागमादन््यव्यतिरेकौ 

ताभ्यां चागमस्ततसन्तानयोरनादित्रादिति प्रतिपादयतः 

युक्त , महाप्रलये तत्सन्तानयो{ विच्छेदात् न च तद्भावे 

प्रमाणाभावः ।. भिन्न प्रधानविकारि जगदिति हि 

प्रतिपादयिष्यते । श्टथपरिणामसय पूर्व्व सडशप्ररियाम- 

मता दृष्टा यचा चौरेचषरसादेदेधिशुडादिद्धपम् । 
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विखडपरिणामसा पूर्व्वसउयपरिणाभवा च दष्टा । 

तदिह प्रधानेनापि भड्दहङ्ारादिद्पविसडशपरिणा- 

मेन सता भाव्यम् । कदाचित्तु सटशपरिणामेन सड 

शपरिणामश्चासयं सद्डावस्या स च मह्ाप्रलयः । तखा- 

कान्त्रायुरेद् प्रणयनात तावद्धगवता रजस्तमोमलंावरणतया 

परितः प्रद्योतसानं वद्धिसत्वमास्थेयं तया चाभ्य् द् 

यजिः षसोपदेशपरोऽपि वेदराथिरोशररप्रणोतस्तद्बुद्धि- 

सत्वप्रकर्षादेष भविदुमरति । न च सत्वोत्क्षेः रजस्तमः- 

प्रभवौ रिश्सविप्रलम्भौ सम्भवतस्तत्प्रसटसत्वनिमित्त' 

शास्त्रमिति । खादेत् प्रकर्पकार््यतया प्रकर्ष" बोधय- 

च्छास्त्रम् षवद दुखानं भच त्वागम इत्यत चह, एतं- 

रिति। न कार्यत्वेन बोधयति अपि तनादिवाच्यवा- 

, चकभावसम्दन्धेन बोधवतोत्यथेः । भैर ह बृद्धिसत्वे 

प्रकौवत्तते, शास्त्रम पि तद्वाचकत्वोन तत्न ब्तंते दूति । 

उपर हरति, एत खात् ईशर द्धि सल्रकप वाचकाच्छासतादे- 
तद्भवति न्नायते विषयेण विषयिणोलच्षणात् | सदंबे- 

श्वरः सदेव क्तः दूति । तदेव धरुषान्तराद्वयवच्छद्ये च- 
रान्तरादपि व्थपच्छिनत्ति तद्ध तखोति। अतिथयवि- 

निभक्किभाद न तावदिति । कुतः ‰ यदेवेति। कख्मात् 

सव्वातिथयविनिमक्त' तदंखय्य स् ? इत्यत आह, त्ादू- 

यन्नेति! अतिशयनिष्टासग्राप्रानाभौप्रचारिकमशर्यमि- 

॥ शषाम्यविनिमक्िमाद न च तत्धसानमिति। प्राका 

स्यमविडतेच्छता तदिषातादू नत्वम्, अनूनल्वे वा इयो- 

रपि प्राकाम्यविषातः का्थासुत्प्तिवां विरद्ध्मसमा- 

लिद्धितमेकदा कायं पलभ्येतेत्याथयषाना ङ हयो ति । 

खविरङधाभिप्रायत्व वा प्रत्य कमोजरत्वे कन्दं रकेन थ- 
नायाः शतत्वात्, सम्भ यकारित्वे वान. किदोञ्ररः 
परिषद्वत्, नित्ये नायोगिना ञ्च पर्यायायोगात्, कल्ना- 

गोरबपसङ्गाञ्धं ति द्रव्य तस्मात् सव्वं मवदातम्?,९ ४ वि ०। 
एवमस क्रियान्नानयक्तौ शास्त्रं प्रमाणमभिधाय न्ञान- 

शक्तावलुसानं प्रमाणयति, किञ्च “तत्र निररिथव' सपै- 

श्वीजम्” । व्याचदटे यदिदमिति । 

तभो ऽपमसतारतन्यन 
बुद्धिसत्वावरक- 

यदिदभतौतानागतप्रल् त्मन्नानां 

पर्ेकञ्च सलद्धयेन च वत्चंमानानामतोन्द्रियाणां पहं 
तद्य विशेषखमत्प' बद्धिति सव्व ् नवोजं कारणम्, कचित् 

किञ्चिदेवावोतादि ग्ह्ाति, कचिह्धह्तरं, कथित 

मभिति याद्यापे्चया णडहशद्यादखत्व' ब्धत्व' ऊतम् 
, नः < एतदविवद्ग मान" यत्र निषक्रान्तमतिशयात् ख स्न द्रति 

+ 

तदनेन प्रमेयमात्र' कथितम् । अन प्रमाणयति, अल्लि- 

काषटाप्राप्निः सव्वं बीजेति" साध्यनिर्देः निरति- 

शयत्व' कष्टा यतः पररमतिशयवन्ना नास्तोति । तेन 

नावधिमातेय सिद्धसाधनम्, सातिपयतादिति डतः । 

यद्यत् सातिशयं तत्तत् स्वः निरतिशयं यया कुषलयामल- 

कवल्वेष॒ सातिशयं महत्त्वम् आाल्मनि निरतिशयमिति 

व्याधिं दयति पररिमाण्वत् | न च गरिभादियुषेनय- 

भिचार दरति साश्मतं न खल्वऽवयवगरिमावयविनः, कि- 

न्त्वापरमाणभ्य अन्त्यावय विभ्यो यावन्तः केचन, तेषा- 

स्यू कवत्तिंनो गरिमुणः समाृत्य गरिमवधसानाभि- 
मानः ज्ञानन्त प्रतिन्नथं समाप्यत इ्येकदिबड्विषय- 

तया युक्तः सातिशयमिति न व्यभिचारः । उपखंहरति, 

यत्र काष्ठा इति| नतु सन्ति बहवस्ती यकरा बड़ाहे- 

त कपिलरप्रश्टतयस्तत् कष्मात् ते एव सर्ग्धन्ना न भव- 
अस्मादनुमानात् ? इत्यत अह, सामान्ये ति । कुतस्त 
वदिथेषपतिपत्तिः † इत्यत अह, तद्ये ति । बुद्धादिप्रणोत 

च्ागमामासो नत्वागसः, सप्रसाणवाधितत्तखि क्नैरातया- 
दिमार्गोपदेशकत्वेन विप्रलम्भकत्वादिति भावः। तेन 

तिष्टतोतिदह्ासएराख्लक्षणाट्ागमतः आगच्छन्ति ब 

दिभारोहन्ति अखयाद्भ्यदयनिःखयसोपाया इत्यागमः । 
तस्मात् संन्नादिविथेषप्रतिपत्तिः | शं्ताषिशेषः शिवषेश्वरादिं 

खत्यादिष प्रखिद्धः ! आदिपदेन षड्क्गतादथाव्ययते स- 

ग्टहोते । यथोक्त वायुपुराणे “सवं न्नता दश्चिरना- 

दिबोधः खंतन्तरता नित्यलप्र शक्तिः । अनन्तशक्ति विभो- 

विधिन्ताः षङ्ा्रङ्गानि सहेश्वरख'। तधा “न्नानं वेरा- 

म्यमेशवव्यं तपः सत्यः चमा ्टतिः.। संद.लमाकासं- 
बोधोद्धधिष्ठा त्वेव च । अव्ययानि दशैतानि नित्य, 
तिष्ठन्ति शङ्करे शति । सखादेतच्नित्यदटप्रख् भगवतरे- 

अर््यातिशथयसम्बच्चख खाये कष्णा सम्भवात्, कार्िकख चं 
खखकतानजनसुञ्ज नपरस्य इः खबड्लजोवलोकजनना- 
चुपपत्तेरप्रयोजनख च प्र्षावतः प्रत््वदपपत्तेः क्रिया- 

शक्िंशालिनोऽपि न जगतक्रियेत्यत खा, ` तस्पात्राह- 

सङाभावेऽपौति | भूतानां प्राणिनामहुयहः प्रयोजनं 

शब्ट्ादय् पभोगविबेकख्याति्पकाय करणात् किल, चरि 

ताये चिन्त निकत्तते ते." धुरुषः केवलो भवति अत- 

सतत्प्रयोजनाय कारुको विगेक्ण्य् पाय' कचयति ते- 
नाचरिताथैत्वात् चिन्ता जन्तून्, दैशरः ४ -य शण्डाय ः ̀ 
§खडुःखे भाववन्नपि माकारुखिकः; । विनेकख्छा दु पायक ५“ 



युर्विषयं, 

शक्तः स एच गुरुरिति । 

` नख सह्ेश्चरालुख्ादेव न्नानप्रा्िः । 

(* 
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नावमूताहयहदारमा इ क्षानधमौ पदेथेनेति † स्नानञ्च 

धर्मञ्च न्तानधर्मौ तयोख्पदेशेन न्तानधमंसञ्चयाजञब्ध विवेक - 

ख्यातिपरिपाकात् । कल्यप्रलये- बह्मणोदि नावाने यन 

सत्यलोक्गवज ज गदस्तमेति, महाप्रलये ससत्यलोकष् बद्ध - 

च्णोऽपि निधने, संसारिणः खकारखगाभिनस्तद्ा मर 

खद्ःखभाज; । कल्प त्य, पलल्ञणम् । अन्धदापि सखाजिंत- 

करभपाकवशेन जन्धसर्या{दभौजः पुरुषालडरिव्वामोति कं- 

ब्य प्राण्य रवा उद्धता मवन्तित्यधेः । तञ्च करूणा- 

प्रयुक्गख न्ञानधर्मोपदेयन कप्िलानामपि शिद्धमित्याह, 

«तथा चोक्त' आटि विद्वान् कपिल” इति | आदिविद्ा- 

निति पञ्चशिख चायं वचनंम् ऋादिशक्तखसन्तानादि 

नत्नादिकक्तपरमयु रुविषयम्, अदिसकेष 

कदाचिन्दाक्तेष तित् कपिले ' अखाकमादिर्विंहान् 

कपिलखापि जायमा- 

चयते हि कथि- 

लोनाम विष्णोरवतारविथेषः प्रसिद्धः खयभूस्तु हिरण्य 

गमेः, तदाभि साङ्खययोगपरािरेदे चयते इति “स थे- 

रः आदिविद्ान् कपिलो विष्ण्,: स्वयम्भ.रिति? 

स्वायन्दरयादोभासपोशर इति भावः २५ | “इस्ति 

भगवतो जधा दिभ्यो विषमा, “ख एष इति पातनिका 

नत नम् ““पवेधामपि युस; काेनानवच्छद्ात्"" 

व्याचष्ट, प्रवे ह्टोति। कालस्तु थतवर्षादिः, अवच्छेदायेन 

ऋवच्ेदमप्रयोजनेनो पावन्तं ते, भ वत्तते प्रकषसछ गति 

प्राग्भिः प्रद्येतव्या ख्ागनात् | तदनेन प्रजन्धोनभगवानो 

्छरोद्शितः? २६ वाचस्सतिविवरखस् । 

तेवर दश्चणम् “'जन्प्ाद्यख्.यतः' था °छ्छत्रभाष्ययो 

दशितम् तञ्चोपादाननिमित्तकारणोभयक्ारणपरतया 

समर्थितं तद्धालुपदखदा तम् । तद्ध लचच्छानि नवमितानि 

यया बह्मणस्तटस्वलक्षेादाहरण्छ वेदा ° परि ०^प्रकते च 

जगज्जन्दरा दिकार णत्वम् । अन जगत्पदेन काश्यं जात विव- 

चितम् । कारयत्वञ्च कत्तं लम् अतो ऽषिद्यादो नातिव्या- 

प्निः। कट त्वञ्च तत्तदुपादानगोचरापरोच्चन्नानचिकोषांङति- 

अत्वम् | रैश्वरख तावद्पादानगोचरापरोतचन्नानसद्भाने 

च “यः स्ततः स्वःवित् यख ज्ञानमयं तषः ! - तद्या 

देतद्धुह्ध नाम खूपमन्नञ्च जायते'द्व्यादि :खतिरज्ानम् 1 

ताड थचिकौषांसङ्गाने च" सोऽकामयत बद खां प्रजायेयेति- 

चछतिश्मीनम् | तादौ च “तन््नोऽकृरूतेत्यादि" 

बाक्यम् । च्रानेच्छाज्लतोनामन्यतमगने चचणतितय' 

२९३ 

0, = = 
विवक्ितम् खन्यथा व्यथर्विशेषष्णापत्तेः | अतणएय जन 

स्थितिष्व सानामन्यतसखेव लक्षे प्रवेशः। एवञ्च 

लच्चशानि नव सम्बरद्यन्ते | जद्भाखोजगच्जन्दादिकारणत्ये 

च“यतोगा इमानिभूतानि जायन्ते येन जातानि जोवनित 

यत् प्रयन्त्भिसं विशन्तोत्यादि ` खति्म््ानम् | यहा निखिलः 

जगदुपादानत्वं जगद्ाकारेण परिणम्यमानमायाधिषटा- 

नत्व' वा । एताडशनेषो पाद्ानत्वमभिम्र त्य^द्दं सव्वं यद् 
११६६. 

यमात्मा '“सञ्चासद्चाभवत् अह सां प्रजायेव"इयादिड- 

तिष् जह्मप्रपञ्चयेासताद्ात्ाव्यमदेचः। धटः सन् घटोभाति 

बटश््ट इत्धादिलौ किकव्यपदेथोऽपि सुचखिद्ानन्द्पनल्तं 

क्याध्यासात्* । अतणव “अस्ति भाति प्रियं द्धं नान 

केत्यथपञ्चकम् । आद्यं त्रयं बह्म्पं मायाद्पं ततो- 

इय 'मिलुक्घम् । च्रौधरस्वाभिनाऽपि भाग०१सो०टोकायाम् 
^विशसर्मधिसगे1दिनवलचणलक्ितम्”' इत्यनेन नद्धः 
सगांदिल्रयख ज्ञाजचिकोषांङतिमन्त्वेन नव लच्तणा- 

च्यक्तानि। “भायोपाधिरबं जोवोद्यविद्योपाधिरो शर" 

इतये: तखाविद्योपाधित्वम् अविद्या च॒ कायंकारण- 
भेदेन दिविधा तत्र कादयद्पा 

कारणद्धपा तु अविद्याशब्द्शाच्या | तत्र कार्यद््पाभि- 

परायेणेव ““इन्द्रोमायाभिःषरुप ईयते" खतिद्रव्या । 
अविद्याभिप्रायेशेव तु “भायान्तु प्रकति' विद्यात् मायिन 

त॒ महेश्वरम्" । “अजामेकां लोट्हितशुक्लरष्णवसा ि- 

व्यादि ̀ वि दर्व्या । तद्या कत्वेऽपि सत्वरजस्तमो - 
पगुणभेदात् न्न विष्येन तदप ्हितचेतन्यखापि ल वि- 
ध्यस् 1 तदभिप्रायेशेव “च च परमेश्वरः शकोऽपि स्वोपा- 
धोभूतभायानिष्टसत्वरजस्तमो गुणभेदेन ब्द्धाषिष्ण सद्े्चरा- 

दिशब्द्वाच्यतां भजते" इति बेदा० परि०| “सत्त्व 

रजस्तम इति मरतेगप्यास्त युक्तः परः षुरुष क र्हास 

धत्ते । स्विल्यादवे इरिषिरिञ्खिडरेतिखंज्ञाः "भागवतम् । 

मत््यावतारप्रश्टतयोऽपि जह्यकोट्एव । अत एव लिङा 

न्तविन्दौ “पुभाकारविष्ण् प्रतनं साकारा ञ्च भारती- 
परष्टतोमामो खर खपत्वश्क्त म् । तस्य नित्यतया निरवयवतिऽि 

सत्तच्जोवाटटवशात् तेषाषपासालि्यभै खतिबेदपुराण- 

प्रसिदधाकार्यहणसम् ““चिन््रयख्ा द्वितीयस्य 

स्धाशरोरिणः । उपासकानां सिद्खययं जद्यणोदपकल्पने- 
व्यक्तेः “योयो यांयां तदु भक्गः च्या ठमि- 

च्छति । तख तदखाचलां चह तामेष विधाम्यहसिति' 

गोतोक्तोख | रईअरविभूतिषब्ट् च द्थैयिष्यमाण 

मायाशब्द्न, वाच्या 

निष्कल - 



ईश्व [ १०४८) 

वन्तत्ख्वानेष ईखरखाराध्यता । “यदा यदा हि धम्म - 

ख ग्नानि्भैवति भारत ! । अभ्य् लानमधम्प्रख तदात्मान 

खजाम्यहम्"' गोतोक्रः जवानां काण्येवशात् तख 

वि्मद्वच्त्वे नारिभावः। किन्तु खादष्टायत्तशरोरपरि- 

सहसे संसारित्वेन दश्वरस्य शरोरपरिपह जीवाद 

षदेव तत्वे नेश्वरश्य न संसारित्वमिति भेद इति दर्व्यम् । 

तन्न परमेश्वरे ““यख्न्नीखचर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथा- 

थौ क्चरः"' विक्र° “उपय परि बह्खोनां चरन्तीरवद्धयः” 

डुरा० । ^“जगदा्रनो ज्वरम्" › गोता “न इोखरव्या इ - 

तयः कद् चित् इुष्णन्ति लोके विपरोतमथम्" कुभा० । 

“जेथकन्दकलभोगवलितं एु'विशेषमसमो खर विदुः” माषः। 

आढ ̂“ईअसोऽहमरहं भागोकोऽन्योऽस्ति खडथो भम" गोता 

स्वामिनि ।““वखालरश्वराराष्यां न हि जातु विन्नाः समाधिः 

मेदप्रभवोभवन्ति" कुमा ० ¦ शिवे खभिनि च “प्रालेय 

श्रोतमचलेश्चरमौश्चरोऽपि' कंमा० रेश््याज्वितस्तियां 

टाप् 1 “हविधे शयनेऽप्यनो जरा सफलो कतमो मनो- 

रथान्" रशग० । दुर्गाय ठत॒ईखरपल्नीत्वाविवग्दायां 
रजवे । ““विन्यख्लमङ्गलमद्ौष धिरो रायाः” किरा ० । 

ईखरविभूति ख्खो ६ैत० । ्ररख विभूतौ शंलारसध्यं 

स्यागविथेषु तदीयां शेरे । मेष येष, च भावेषु तख चिन्त- 

नोयता तत् दर्भितं गोतायाम् । “इन्त ते कथयिष्याजि 

दिव्या दालविभूतयः । प्राधान्यतः कुरश्र ्ठ ¦ नासूयन्तो - 

विस्रस्य भे । अहमात्मा गुडाकेश ! सव्व भूतायस्थितः। 

चहमादिश्च मध्यञ्च भूतानासन्त एव च । आदित्वाना- 

हं विष्णु व्च तिषां रविरंशुमान् । मरोचिभरुतामखि 

वन्तत्राणामह शो । बेदानां सामवेटोऽख्ि देवाना- 

मदि वासवः | इन्द्रियाणां अनञ्चाि भूतानामसि 

चेतना | र्ट्राणां शङ्करद्चास्जि वित्तेथोयक्षरच्चसाम् । 

वदनां पाव्रकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् । एरोधसाञ्च 

सख्य" मां विद्धि पाथ ' टच्ष्तिम् । सेनाक्ोनामहं स्कन्द्: 

अरतामदि सागरः । महर्पोखां ष्टगुरद्ं गिराम्मपक- 

सन्तरम् । यत्तानां जपयन्नोऽच्ि स्थावरणां हिमालयः । 
अश्वलः सवर्णां देवर्धोष्याञ्च नारदः । गन्धव्वाणां 

चित्ररथः लिानां कपिलोसतिः । उद्धः खवसमश्रानां 

विद्धि माभण्छतोद्भवम् । रेरावतं गजेन्द्राणां नरा- 

वाञ्च नराधिपम् । चआयुधानामहः वञ्च धेनूनाभख्ि 

कासधक. | प्रजनचाद्धि कन्द्पैः सर्भाथामख्ि वासुकिः । 

खनन्तश्चाद्धि नागानां वर्णोयादसामहम् । पितुषा- 

ईश्व 

णामय्येमा चाश्ि यमः रुयमताम्म् । प्रहप्द्ाश्डि 

देत्वानां कालः कलयतामहम् । मगााञ्च खगेन्द्रो 

वैनतेयश्च पक्िष्णाम् | पवनः पवतामख्ि रामः शस्त्र 

ग्टतामद्हम् । भाषाणां सकरा स्ोतसामस्ि जावो । 

सर्गा्ामादिरन्तञ् मध्य वासकन ! | अध्यासविद्या 

विद्यानां वादः प्रबद्तामहम् | अच्राश्थामकरोऽखि 

इन्दः सामासिक्ख च |. अहममेवाच्चयः कालोधाताद्' 

विज्वरो; । ष्डलयः सव्यंडरख्ारषद्भवञ्च भविष्यताम् । 
कोतिं: ओर्व् च नारीं श्टति्मेधा तिः छमा । 

ृत्साम तथा साम्नां गायत्रो छन्दसामहम् । मासा. 

भां मागे शोपेऽङच्दनां कुच्चमाकारः । द्य तं कलयता 

मल्ि- तेजस्ते जख्िनामहम् । जयोऽखि व्यवसायो- 

ऽशि सत्वः सच्चयतामहस् । टष्णोजां वाद्देवोऽ्ि 

पाण्डवामां -धन जयः । चछनोनामग्यह्ं व्यास; कवोना- 

खना कषिः। दर्डोद्मखतासखि नोतिरस्मि जिगी- 

सताम् } मौनः चेषाद्खि युद्धानां न्ञान' ज्ञानवता 
महम् । यद्वापि सभूता वीजं तद हमच्छुन ! । नः 

तदस्ति विना यत् खन्या भूतं चराचरम् । नान्तो 

ऽचि सम दिव्यानां विभूतोक्नां परन्तप !। एष ढह 

शतैः प्रोक्तोषिभूतेरथिखरोभया । यद् यद् विभूतिमत् सत्त्व" 

श्रीमदू चनि) तमेव वा | तच्तदेवषावगच्छ त्व सम तेजोऽ श~ 

सम्भवस् । अथ वा बह्नोक्तोन किं ज्ञातेन षनङ्य ! । 

विदभ्यःहमिद्ं त् ख्ञभेकांओेन खितोजगत्'' । ८ नपे च । 

ईष्वरसाच्तिन् ए°दैखर एव साच्यो । वेदान्तिमिवसिह्ध मायो 

पद्डिते चतन्ये रू च वेदान्तपरिभाषायां दर्भितो यथा 

“ई्वरसाक्तो ठ सायोपह्हितं चेतन्य' तद्धौकं तदुपाधिभूत- 

मायाया एकत्वात् “इन्द्रोमायाभिः एुरुष्ट्पश्यत"श्व्याटद् 

खुले साथाभिरिति बद्धवचनख मायागतशक्तिविदेषाभि- 

प्रायतया मायागतसत्वरजस्ठमो्पगुखासभिप्रायतया चो- 

पपत्तिः । “मायान्त प्रसंतिं विद्यान््यायिनन्तु महेश्वरम् । 

वरत्धविद्यां वितवां दि यद्िच्निनेशिते । योगो माया- 

मनेयाय तख विद्यात्मने नमः" । “अजामेकां लोहित- 

शुक्लरुष्णां बहोः प्रजाः खजमन खुख्पाः । अजो 

द्योको जुषमाखोऽहयेते जहात्येनां भक्तभोगामजोऽन्यः'! 

दत्यादिदतिष्रु एकवचनेन लुषधादुग्टहोतेन मायाया 

रकत्व' निश्चीयते । ततश्च तदुपह्ित चै्यन्यमी श्ररसाचो 
तञ्खानादि तड़पा्ेर्मायाया अनादित्वात् । मायावच्छचं 

चैतन्य ञ्च परपेन्नरः मायाया विभेषत्वे ईअर्त्य उपा 



व 
धित्व सात्तित्वम् दतोश्ररत्वसालितयो्भेद्ः न त ध्मिणोरो 

खरतत्याक्तिणोः । स च परमेश्वर एकोऽपि खोपाधौ- 

चूतमायानिठसत्वरजस्तसोयु खेदेन ब्रह्मविष्णुमहेशचरादि - 

अब्दवाच्यतां मजते । नन्वो चरानादित्व “तदे क्तत बड़ यां 

प्रजायेय, इक्धादौ खदिपूरव्यखमये परभेश्वरखागन्तकमीच्त- 

` शसच्यभान' कथद्पपद्यते ?। उच्यते । यथा 'विषवेन्द्रिय- 

सच्धिक्षौदिकारण्वशेन जोबोपाध्यन्तःकरणख् इस्तिभेदा 

जायन्ते तया खज्यमानप्राणिकम्पवेन परमेचरोपाधीमू्- 

तभायया ठतस्तिविशेषाः ददसिदानों खषव्यमिदमिदार्नौं 

पालयितव्यसिदमिदानों संह संव्यभित्याकाराटा्तमिद्ाजायन्त 

नासाञ्च छत्तोनां तत्मतिषिभ्बितन्वस्य च सादित्वमिति" 

दैश्वरो स्तो देवर शिव्ख पल्लो डगेष् ! \दुगीयाम् । 

“द्वररोमोखरगियाम्'' दर्गास्तवः | ईश वनिष् छप् 

रान्तादेशञ्च । रेलिङ्गिनोलतायां रबन्ध्याककंञ्याम्, भचर 

जटालतावाम्, ५नाकुलीटत्ते च| रेश्ग्थान्वितायां 

स्त्रियाम् च । “शरो सर्वभूतानां त्वामिहोपह्वये 

चयम्" शरोख्धक्तम् । 

ष उञ्छे (उद्धः तशखकेवात्.कणश आदाने) ठन्पनसकर 

शट् । रैषति शेषीत् । ईषाम् बमूव आस चकार । 

खिता ईष्यात् देषिष्यति रेषिष्यत्“विखादोषतो यज- 

भानख परिधिः" तेत्ति° । 

दष दाने र्णे, सर्पणे हिंसने च ।भुदि ° आका ° सक ° सेट् । 

ईषते । रेषिष्ट ईषाखं बभूव आस चक्रो | दैषिता 

$्षिषीष्ट दैष्यते रेषिष्यत | ईषत् षा “ूरखयेव त्वं ष- 

यादीषतेवयः'' ऋ० १,१४१८ | “अस्नादह तन्विषा- 

दोषमाणः'” ऋ ०१,१७१ 8७ | 
ईष ए ईष-क । उत्तममनोः पुत्रभेदे। “आौत्तमेयान् 

मद्ाराज ! दश एत्रान् सनोरिमान् | ईष ऊजे खनृच्जच 

मधुमां घव एष च । शुचिः शक्रः षश्च व नभस्छो नभरव 

चः" -हरिवं०ऽख० | { 

` ईषत् अयर्दैष-अति | १अद्से, किञ्चिद्य च ।^द्षतसदहा- 

खममलं परिपूर्चन्द्रविम्बालुकारि” देवीमा० शैषटौषदन- 

धोतविद्यया दातमाटश्चटमाविवङ्गं वन्'" कञचमा ० । “दषद्- 

कता'"प्राण्डला० । दैषडुषएः ईषत् पाण, । शस्च्डार्ये च 

दषङ्खौतः नवः शुक्त सदशं यच्च घारितम्?'वथिषः । 

“दवत् च्छतन्तुकमिति रघुनन्दनः"? रुतदपपदे धातोः 

खल् षत्करः दषम; ! दथादेस्तु युच् वा । दषहयेः 

दषदषेनः ।. एततपूर्व्वे आढ छपपदे खश् रष 

{ १०४६ ) ईहा 

दाद्यङ्करः “शषदादयरह्राऽपयेषः भटः ईषदाढ्यम्भवम् । 

‡$षत्कर न° ईषत् ल-खल् । १ ले, रेच्यल्पे च | ३अल्म- 
प्रयासखाध्ये लि°। [वरये २तदति लि* 

ईषत्पा ण्ड, ष०“ईषदकतेति "पा °स ° । १ अल्सपार्डौ धुखर- 
ईषदुष्ण ° “शषदलतेति? पा०स” । अल्यतप्ने ¶मन्दोष्णी 

रेतदति लि ° { श्तहति लि 

ईषदरक्त ४०“डईषदकतेति'सा०स°। अल्यरक्तवणे अव्यक्तरागे 

ईषा स्त ईैष-क | $शकटस् दोषंकाठे “देवाना मित्युपसलम्भ- 
नख पञ्चादोषाम्'' कात्या° २.२.१४; “शकट दोषं 

काषटसोषाः' बेदटौ०। ररयावयवभेदे च'ईषामन्ये इया- 

न्ये तमन्ये न्यपातयन्” भा ०व०२४०० ^पाञ्चालख 
रचच्येषामासर त्य खडसाऽपतत्” भा० आण यस्क । 

३हलयुगयोेष्यमकाे 8 लाङ्घलदर्डे च “| 
ईैषादन्त उ. ईभेव दन्तोऽख । शदोक्षदन्तगजे २उदपदन्ते ति ° 
ईषिकां स्त्लो ईषेव “वे भ्रतिकताविति"पा०कंन् । १गजाचि 

गोलके, २तूलिकायाम, ३अस्तविशेषे च ।कशषोऽभिमन्त्रा - 

शरोषोकामोधिकास्त्रेण वोव्येवान् काकं तमभिसन्धाय 

ससे एुरुषषेभः" रामा० | फर्पीरोकादि ° जि” ईषो- 

कापि। द्रलिकायाम् ददणमेदे “सोऽभिभन्त्रयम शरेषीका 

मो षिकास्तेण वों वान्""ईशिकेति वालव्यमध्योऽ्वाये | 

ईषिर ए° रष हसने किरच् ¦ अग्नौ उच्तरलदत्तः । 

ईष उण ईष- स्थे करे मक् । १कामदेषे शेष ई चयो कशा पि 
भक् । र्वसन्तर्तौ च उच््वल० । 

ई चेष्टने भ्वादि०आात्म ° अक. सेट् । ईहते रेट रेडिदुम् 
रेिध्वम् । हास्-बभूव आस चक्र ईडिता ईडिषोष्ट 

ईहिष्यते रेडष्यत । दैनम् रा रैहमानः रहितः 

“शक्त्या नोहमानख किचिदृत्वा एथक् क्रिया” ख्टतिः । 
शेहि्ट त कारयित सवाहना" भट्टिः! ग्रियाणि 

वाञ्चन्त्यक्भिः समह् । “न्तु करोधवशादोहाञ्च- 

क्राते तौ परख्मरम्" इति च किरा०। खख इच्छापू््वं- 

कवेष्टापरत्वे सक० “नेेतार्यान् प्रष्गेन' भजः । “तस्या 

राधनमीहते? गोता । 

ईहा स्तो ईह-अ 1 चेष्टायाम्, २उद्यमे, २वाञ्छरायाञ्च । 

^ हाटेहा यन । गः खाच्जन्मक्चै उपतापिते । च्योति° । 

दईहाखग ए इहां ्टगयते चण् रदहाप्रधानोषा स्हगः 

पशभेदः । (नेकड्ावाष) | १६के रहय रहासाध्यो ज्टगः | 

२ ठंतिमण्डगे अलङ्कारा स्तरलचिते रेनाटकभेदे च शादि 

£ पररि ०। यथा ‡हाख्गो मिचरन्तचचतुरङ्कः प्रकोन्ति गः । 
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चच प्रतिखखे सन्धो तत्र नि अद तथा ! नरदिव्यावनिवमौ 

नायक्प्रतिनायको | ख्यातो धी रोड़ताञन्यो मढना- 

वादयुक्तकत् । दिव्यस्तिवमनिच्छन्तोमपडहारादिमेच्छतः । 

शटङ्धा राभासमभ्यख किकित् किञ्चित् प्रदभेयेत् । पताका 

नायका दिव्या मरव्यावापि द्योद्रताः। युद्धमानोय संरम्भ 

घरं व्याजाच्चिदत्तते | महात्मानो बधघःप्राप्रा अपि बध्याः 

स्थर नो । णकाह्लोदेव एवात नेतेत्याः परे पुनः । दिव्य- 

स्लोडेतकं युद्धं नायक्राः षड्ड़तोतरे । भिच्राणि ख्याता- 

ख्यातानि । अन्यः प्रतिनायकः पताकानायकास्ु नायक 

प्रतिनायकयोभिलिता दश । 
नायिक्ामलर ईहते वाञ्कतोतोहाश्छगः दला ङष्टरशेखर- 

विजयादि'? 

नायको श्टगवद्लभ्यां 

उन्तादुदाजस्दरितभेदेन प्रयमं ल्िधा पुनः आटुनासिका 

नदुनासिकभेदेन प्रत्येकं हिधेति षड्विधः कारतकाराचुन्तरस्तु 

हखदीधम्् तभेदेन नि्रिधोऽपि प्रत्येकं प्राय॒क्तमेदषट्कात् 

अष्टाद्शथिधः। तद्य वस ज्ुण्डलिनी ङत्वादिना- 

ध्ये यत्वसक्तम् कामधेनतन्त्रो बथा “उकार परमेशानि । 

विदुः कुण्डलिनो खयम् । पौतचस्यकसङाशं पञ्देवं 

सदाऽमखम् | पञ्चपमराणमयं देवि ! चतुर्व्ैप्रदायकम्"" 

तन्त्रान्तरे अकारोकारमकारात्मकप्रणवस्य ध्ये दादश 

कलात्मकाकमर्डल पेण अकारख, षोड़गकलात्मकचन्दर- 

सण्डलद््पेणय उकारस्य, दशकलात्सकवद्धिमण्डल पेण 

च भकार ध्येयत्वोक्या  अभेदोपदारात् षोडशकला 

त्मके, £ चन्द्रमण्डले च तल सकारान्तखंव तन्नामतेति 

बद्व: } उ, इत्यस्य एकाज् निपातत्वात् प्रम्टद्यसंज्ञा तेन 

अचि परे न सच्छिः। उ-उनेशः” सिन्को० | “एष ड 

वासाधकम्मो कारयति तस्? चति: । स चचादिगणोयः । 

उकानद्ध ए° पोतरक्रबस* ठष्णर क्तवर्ये च घोटके | हारा० 

उकार ए” उ-खद्पा्ये कारः । १उसखद्मे वर“ । “आअका- 
रञ्चा्यकारञ्च भकारञ्च प्रजापतिः । बेदत्रयोत् निरडु- 

इत् भूभवःखरितीति च”"मतुः । रमेश्वर च उशब्दे ०। 

उक्त वि वच-इृद्धा°गोण कमेष्िक्त } यख ज्ञानाय कथ्यते 

श्ताद्ये जने । “अनुक्नोनापि ` वक्घव्यं उद्दा हितमि- 

च्छता' नोतिः “तयेव्य॒क्ताच खा देवी" षरा० गौखक- 

मासमभिव्याहारे त॒ सख्य कर्मणि क्त । रकथिते 

वाक्यादौ रशक्तयाबोधिते “उक्तानि प्रतिषिद्धानि पुनः स- 

म्भाव्रितानि च खटति; “उक्रा्यानामप्रयोगः व्या०्प | 

भावे क्त कथने न° । “ सम्प्यसाखतः वक्त सक्तं खसल- 
पाणिना माषः | ४एकाच्तरपादके छन्दोभेदे स्त्री मेदि 

ईदहाक षररेहाप्रधानो ठकः | (नेकडियावाष ) ईहाष्टगे । 

ईहित विर श्हक्त। श्चेति २अपेलिते भावे क्ता । 

शउद्योगे ४चरिते न । “समीहता सिद्धिःखात् " वन्लम् । 

दूति वाचस्यत्ये $कारादि शब्द् - निद्पम् 1 

1 

-----=७2.2~- ~~ 

उ-चब्दे भुदिण्यक०्या०अन्दिटि । अवते चौ । उवे च्ोता 

अषौट ओष्यते ओष्यत | अवनम् उतः । "उवे ऋभ्व 
दलाभिके यथयेवाङ्ग भविष्यति" क ० १०,८६,७। 

ख व्य उ-करिप् नतक | ! सम्बोधने २कोपवचने, ३अलुक- 

श्मायां, नियोगे ( अवधारणे) ““उभेति मात्रा तपसे 

निषिद्धा पञ्चादमाख्यां इसखी जगाम" कुमा० । “उद् 

ष्य देवः सवितास, वाय" ऋ०२.,३८,१ | “पो रुरुचे 

युवतिने येषा” ऋ ० ७,७७,१ । “शेल्लो वयेमं लोकं 

घनरापद्यन् इति” दद ०० । “रष उ रएवाखाभु कम्म 

कारयति तम्" खतिः ५ अङ्कोकारे प्रयो च"डहेमच °. ऽधा- 

दवूरये। अतति सातत्येन तिष्ठति अत-डु | ८शिषे इ। 

स्वपा कारः उकारोऽपि चिते “खकारो विष्णुरदिट 

उकारस्तु महेश्वरः । मकारस्तु ङ्टेतो बद्धा प्रणवस्तु 

लयाथकः'' इति मित्यस्य अवयवा थैनिद््परे परा० । 
=शन्दात् खद््पा्ये जारः | उकारः) प्रञ्चमसरे | स च 

“उक्ताय क्ता तथा मध्येतिटत्त°र०केचिद्न ““ङकथा- 

त्य कूयेति पटित्वा उक्था शन्दस्तदथं इत्याहः । उङ्गच 

प्रायेण अभिधाशक्या बोधितार्थ ख । “प्रधानविषया 

शक्तिः प्रत्ययेनाभिधोौयते । यथा युखे तथा तद्वदलुक्ताऽपि 

प्रतीयते" भन्तः. । शक्तिः क्षारकशक्तिरित्यथः ) 

उक्ति स्तो वच-भावे क्तिन् । कथने । “अतिसंचिप्रचिरन्तनो- 

करिभिः 'खक्ता०। उक्तिप्रल् क्रि्पं वाकोवाक्यम् "खा ०भा ° 

स्शब्द्शङ्गौ च “"रकयोक्ा पुष्पवन्तौ दिवाकरनिशा- 

करौ? अभर; । 

उक्थ न° वच-थक् । अप्रगोतमन्त्रसाध्ये “स्नोत “इन्द्राय ` 

नन समयोक्थानि च जवीत नः? ०१,८४,५ |“उक्था- 
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नि" खप्रगीतमन्त्रसाध्यानि स्तोलाणि' भारय योऽसा- 

बन्तरच्छिशणि घुरुषो दृश्यते सेवकं तत् साम॒ तद्यज् ; तदु - 

कथं तदुब्रह्म" द्ाच्ड० | तथा हस्तो हिविधं 

प्रमोतमन्त्रसाध्यभप्रगोतमन्त्रसाध्यञ्च तत्र प्रगोतमन््रसाध्य' 

शस्तम् च्प्रगोतमन्त्रताध्यन्त स्तोलरमिति तयोर्भेदः । 

गवामयने प्रायणोयसुन्नकादे पापञ्चदशस्तोत्रात्के 

२ चतुरि शस्लोमभेदे उपचारात् तत्साध्यं उक्व्ययागे 

ख॒ तदिधानञ्च''ता०त्रा०४अ०रेख०्ञक्त यथा ^१प्रा- 

यणोयमङ्ेवति "१ दत्यपकरभ्य “चतुिशं भवति''8 

क० “(ददमहरुकयसंस्यन्व समध स्ोलेषु चतुव 

शर्व स्तोमः काच्यः 8 | तदेतत् प्रधंसतिःभा० । 

“चतुर्विं शत्वत्तरा गायतो तेजो बरह्मव्चसङ्गायत्री तेज एव 

जद्धवचैसमारभ्य खयेन्ति" ५ । “अय च्च स्तोमञ्तुवि'यति- 

सं ख्याकः गायत्री च चतुरि शत्यक्तरा सा च गायत्री तेजः, 

प्रजापतिखखादग्निना सहोत्मच्नत्वात् अखास्तेजोद्ध्प 

जह्मव्चसं च तेजोऽवान्तरभेद् इति तेजो ब्रह्मचसद््पा 

गायनो । एष सति चदुर्वि'तिस्तोम पुथसतः प्रयुञ्चानाः 

खाच्तादेष प्रत्यत्तमेव संवत्सर प्रारभन्ते अस्मिच्रहनि प्रयु- 

ञ्जानाः स'ख्यादवारेण तेजो बह्यकचैसद्चारभ्य आवषभ्य 

ख्यः न्ति सवे गच्छन्ति५ । ुनरपि विहतं स्तोमम् अनद्य 

प्रशंसति" भा०। “चदुचिंतिमेवति चतकिंशो व संवह - 

रः सात्तादेव संवत्धरमार भन्ते" चठ वि शलयद्बमासात्मक- 

त्वात् खुंवत्खरस्य चतर्बि'तव' तथा सति चठर्बि"यस्तोमं 

प्रथमतः प्रयुङ्खानाः सा्तादेव प्रत्यत्तमेव संवत्छरमार- 

भन्ते ६ । अयेम सोम स्तोलोयागतसं ख्याद्वारेख प्रश- 

सति'भा० । “वावत्यश्तवि शखोकथसख सतो लौ यास्तावत्यः 

संवत्यरसख रायः स्तात्रौयाभिरेव संवत्मरमाम्,- 

बन्ति'७| ““पच्चुदशस्तोतरे अख्विद्नहनि पञ्चदशस स्लोतरेष 

प्रक चतुर्वि शस्तोलोयायुक्तष परिगणनायां मिलित्वा 

च्छ तरति थतस्तोल्रीया भवन्ति | तथाः सति चठवि श 

स्तोमख यावत्यः स्तोलोयाः संवत्रसयापि तावव्योरालयः 

र प्रयुञ्जानाः सलिणस्तेन चठ्धि'्ेन श्लोलीवाभिरेव 

सवत्र प्रापरन्निऽ । स्तोनसं ख्ययापीदमहः प्रशंसति" 

भा० पञ्चदश स्ताल्ाण्णि भवन्ति पञ्चदशाद्मासख रांलयो- 

श्वेमासथ एव तत्संवत्सरमाप्रुवन्ति' ८ ।"“स्ोधः८'”। अथ 

स्तोत्रशस्तराणि ससद्धित्य तत्खंख्ययापीद्महः प्रशंसति? भा ° 

^पञ्चद्य स्तोत्राणि पञ्चदश शस्तराशि समासो मासशणव 

नेत् खवत्सरमात्र वन्ि< "स्प टोऽयेः<भा ०। तल्नाग्निोम- 

२६४ 

कर्सव्यता रूपः पू प लछपन्वसोत्तरपक्मा ह “अयो खत्वा - 

ख रुकथमेष काय्ैमद्ः सद्द"; २।. अयो इति पपन 

व्याटन्त्यधैः । उकयसंस्यनेपैदइः काय्यं : किम्ेमद्ः स- 

ष्टा सम्प ताया दति ब्रह्मवादिन आ्धः | त्रस्नि- 

ोमे हि पत्रयोः सवनयोः पञ्च पञ्चस्तोत्राणि तोये तु 

दे एवेग्यद्धः सद्धद्धिने भवति, उक्थे तु दढ तोयसवने 
पञ्च स्तोतराणौ्यह्धः समृद्ध भवति१२। उक्यसंस्याङ्गो- 

कारे युक्यन्तरमाद्' भा । “शर्व्वाणि पाणि क्रियन्ते 

सव्व ' दो तेनाग्यते” १४ “उन्तरोषामह्ं सम्बन्धीनि यानि 
ख्पाणि ध स्तोभण््टविभक्चादोनि तान्यस्िन्न्.कये क्रियन्त 

अतः सव' हि यन्नसम्बन्धि्पं तेनाह उक््यसंस्थेन 
आप्यते प्राप्यते तत उक्यसंस्यव काय्यत्यथैः | सपद्छप- 
करणञ्च सर्व्वावाश्धिश्च सम्पादानद्वारेणेति निदानकारे- 

सोवसच्यते, “थो खल्वा ङः सर्व्वाणि पाणि क्रियन्त द्रति" 
खाचाय्थांः एतेष्वेव सर्व्वान् स्तोमान् स्वणि एष्ठानि 

सवां विभक्तीदेशरात्रङ्पा इति विभक्तिमाव्वेण कलस 

यन्त इति संग्टद्योक्खा पुनस्तिटत्पञ्चदथौ चतवि'शः स- 

म्पाद्यत दत्यादिना?१४ भा०। एतान्येव स्तोमष्टष्टादोनि 

प्रसेकं क्रमेण विविच्य तल्न पुद्थितानि तत्स्व तत 

एषागन्तव्यम् । तन्न च तञ्िन्नहनि यथा सोमादिक 

विधेयम् तदपि ततरिव दर्भित' ततएव तदवसेयम् । अर 

उकथसाध्ययागे अभेदोपचार इति बोध्यम् । 

$ोत्रायां स्ती उक्थाशस्त्र शब्द् उदा उच्यतेऽनेन 

करणे थक । ५८कयसाधने प्राणे च “यख चणवियोगेन 

लोकोऽद्य्रियदथनः | उकयेन रह्ितोद्योष तकः 

प्रोच्यते यथा?" भाग ० {खक ° ११अ० । 

उक्थपत्र ए० उक्थानि अप्रगोतमन््साध्यानि स्तोलाणि 
पत्रं वाहनभिव यच्छ । १ यन्न, श्तोत्रौरेव हि यन्नोवाद्यते 

दूति तख्य तथात्वम् ।“ समिद्धं अग्नावधिमामहान उक्थ- 

पल दैद्योग्टभो तः'" यज १७५५ । “यजमानोके माम 
हान उक्धपल इत्य् क्थानि द्योत पत्राणि" शत ° ब्रा 

&,६,३,६. इत्य क्तो २ यजमानेऽपि । [त्तथात्वन् 1 
उक्थपात्र न° ६त० । यजमाने तस्य उकधस्ताषकत्वा- 

उक्थगत् ° उक्थ विभक्ति, सम्यकविभजते भ्ट-किप 

त° ¦ उक्थविभाजके ऋषिभेदे उकथभ्टतं सामभ्टत 

बिभच्चि सोवाखम्"” ० ७, ३६, १४। उकघण्टतः 

उकयानां स्तोलाणां सभक्तारम्'" । 
उक्थवदन षण्डकः स्तोलं ् वजनयतेऽसौ उध-णिच करभि 



उक्था 

च्यटः। श्लोत्रौ वद्धेनोये इन्द्रदेवे । “त्व हि स्तोमवञ्चन 

इन्द्राख्यकथयद्धन ` ऋ ०८,१४,११। ""उक्थः शस्त वद्खनोयः 

भा० | इन्द्रस्य यथ उकथवह् नोयत्व तथोक्त ˆ'उकथ- 

भिन्द्राय शंखः व्धनं पुरूनिषिषधे ० १,१०.५, 

“इनदरायनद्राधं वद्नं ठद्िसाधनम् उकण शस्तम्” भा० 

उक्थवाहस् ° उक्थानि शस्त्राणि वहति वह-अश्न् णिच । 

शस्त्रपाठके विप्रे “यं विप्रा उकयवाहसोऽभिप्रमं इरा- 

यवः" ० ८,१२,१३, | उक्यवाहइसः उक्यानां 

शस्ाकां वोढारः" भा०। 

उक्थशंसिन्ः ° उक्थानि शस्त्ञाणि शंसति शनुस-णिनि। 

अस्रस्तावके ऋत्विगभेदे “नवसोति दिषः कंणोष्य् कथथं- 

सिनः? छण ६,४५, ६ । स वीरः धत्च अग्न उक्- 

शंसिनः कना सहसपोषिखम्” ऋ० ट, १०३, ४ । 

उक्थशस् ए ०उकथ' शस्त्र शंसति किप् । शस्त (वके । उक्- 

यथास शब्द् उद्ा० | पदकाले सव्वं तर तख 'हस्मध्यपाठः । 

स च कान्दसो हसष्ति माधवः । किप् परतययेनेवोपपन्तौ 

न खान्द्षत्वभित्यन्ये । “तस्डमादुक्यश्सं भूविष्ठ' षरिच~ 

चते" शत०जा° । १०,५,२,५ । 
उक्थशास् इ° उक्थानि ` शंसति शन्सख-र्ठि जि° नलोपः 

उप° स° । शस्तरशंसके। “शुचोदयन्दोधितिखकय- 

।# “अख पदक्राके छु खब्ा- 

न्दसः'' माधवः! "'नोहारेख प्राडता जल्य्राचाचटप उक्- 

शासः"? ० ४,२.१६ । 

यथासद्चरन्ति'? ऋ ०१०,८९, ७ । “नरः शंसन्त कथशास 

उक्था ऋ ०७।,१६..९ । 

उक्थशुष्म वि° उक्थं शस्त श्न बलं यख्य । उक्यद्प- 
बल युक्तो स्तयादिवाक्य “ससद्र' न सिन्धव उक्यशुद्या उ- 

रुव्य चसम्" ऋ ° ६,२६, २ । “उक थशुद्मान् षभरान्त्- 

स्लप्रसस्तां ' ऋ० १०,६२,२ । 
उक्थादि ए०६त ० । तदधीते वेत्ति बेत्यऽये विद्हित-उकप्रछय - 

निमित्ततया पाणिन्यक्त शब्द्समृद्े स च गणः 

खोकायत न्याय न्यास पुनरङ्ग निक्तं निभित्तदिपद् च्यो- 

तिष चलुपद् अनुकल्प यन्न॒ धम्म चञ्चा क्रमेतर सच्छा 

संहिता पद क्रम संघड़ त्ति परिषद् संह गण गुण 

आयुर्वेद तन्न्रायुदेद"" । ^“उकथं सामवियेषलद्खच्णपरो- 

सन्धविेषेलकषणया तदधोते वेदवा अओकि्थिकः 

सख्यादक य थब्द्ट्ठगणौ नेष्ये ते” सि°कौ ° । 

उक्धामद् न° उक्या होतुया माद्यति मद्-अच् । उक्था. 

साधने स्तोभभेे “अग्नि्येज॒भि; सविता खोभेरिनद्र उक- 

५ 

५५ 
कथय 

ह ^ 

उक्ष्य 

यामदेवं हस्य निन्डन्दो जिः" 

मदानि शंसिषम्" रेत° | ५ 
उक्थावो लि० उक्थानि अवति ऋव-दई | शस्त्रस्तावके 

^ हदते वयखत उकथाव्यं ग्टहष्ाभि, यञ्०७,२२ | 
उक्धाशस् न ° उकथा होला च शस्त्राणि च इन्दः । हो लाया- 

भ्टवचि शस्त्र च | “डन्दोभिरुकयाशस्त्नाशि साम्तावशभ्टय 

ष्यते" यजु ° १९.२८ । 

उक्थिन् ए उक्थं सतुल्यतयाऽस्यख उकथ+-इनि । १ शस्त- 
स्तवक होलादौ ।५प्र वामद्ध न्य् कूथिनो नौोधाविदोजरि- 
तारः ऋ० ३,१२,५, “उक्थ शस्त्रं तदन्तः शस्छिणो 

होलादयः” भा० । “तदद्याचित्त उक्धिनोऽनु्.वन्ति 
पूवव था” ० ८,१५, द, । उकथं स्तोत्रसाधनतयाऽ- 

स्यसय इनि । २ शस््रस्तु्े इन्दरादौ । "हिर ण्यपरखक्यिनं 
र्ना बिभ्वत' विं भगजिन्द्रं योधसम्"" यज ° २८.३३ 
उक्थं शस्त्र" सं सकारा ङ्गसा धन तयाऽख््ख इनि । २ शस्त्र- 

साध्ये संस्कारयुक्ग सोमादौ । “तभ्य दिन्द्र ! सर्त्वते 

चताः सोमासो अद्रिवः दा इयन्त उक् थनः? 
„ ऋ० ८,७६,८ । ““उक्यनोऽन्या होत्रा उक्थिनः श- 

स्रवन्तः सोमाः अलुक्या अन्याः” रेत ° । 

उक््य लि° उब््यमहहेति यत् । शस्त स्तुत्य देवादौ । “न्द्रः 

कठसं° ““टृहस्तिरुकथा- 

सहखदावुं वर्णः शस्यानां कतभेवल्य क्थ्यः" ऋण 

१,१७५ । “उकुथयः स्तुत्यः ” भा० “होता ग्टणोत 

उकथपरः? ऋ० १,७२.१२ । २उक्थसाघने शस्त्रे च । 

“गाय गायन्नसकथयम् ' ऋ०१,३८,१४ । उकथ7" श्त ~ 
योग्यं गायनक्श्यम्'' भा ° । उक्थसम्बन्धित्वात् ३ शस्ते 

ऽपि । “उक्थ बाचि घोषाय त्वेति थवा जपेत्” 
काच° चरौ ०५,६,२६ । उकथ' शस्तं प्रस्त शम्बम्धितया” 

नारा०्डत्तिः | “सोभयागात् परं क्च त्वेषु षट्च यागेषु 

सेध्य 9यन्नमेदे स च ।“प्रथम्' सोपा" एरलुपकम्य “बडु 

त्तर" “अत्यग्निष्टोम उक्थ: षोडशो वाजपेयोऽति- 

रालोऽप्नोर्याम; कात्यार विहितः । 
त्तुप्रकारस्तु ततैव दशितः प्राक् । तख उकथसाध्यत्वात् 
उक्ष्यमिति नाम | 

उक्थे ठर होनकाणासू दढ तोयसवनदइव्यदुवरत्त ते । 
ऊकथे त्वयः विशेषः| दतोयसयने होतज्ाणामपि 

शस्त्राणि भवेयः | तानौमानोत्याह”इत्तिः। “ण्य ष त्वा- 

खि तच्ाग्निरगामि भारतञ्चष णोष्टतमस्तम्बाद्यामकर दूति 

द चाविन्द्रावरुणा बुवमावां राजानाविन्द्रावरूणा मधुमत्त 

१०,९.,२७,२ ८ 
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भखेति याज्या | वयस त्वामपूव्बयो न दद्भिद् पुरेति 

प्रगायो | सर्वाः ककुभः प्रमंदष्टायोदप्र् तोऽच्छाम ब्नद्र 

दृस्यते श्रुवसिन्द्रञ्च वख इति याज्या । अघाह्ोन्दर 

गिव्ण इू्रन्त इन्द्र गिवंण क्रठजनिलौन् मर्तो भवा- 

` भित्रः स वां कभमणेन्द्राविष्ण मदपती मदानामिति 

याज्या''२। 

काङुभेष तावत् परगाचेषु ठतोयपञ्चमयोरभ्यास्े सति 

ककुभ एव सवां भवन्ति । तथेव च स्तुवन्ति छन्दोगाः । 

अतोऽन्यत् प्रयोजनमन्वे षणोयम् । तदिदखच्यते । होतर- 

काञ्च येषां प्रगायाः ` सोबौोयाचुख्पा इतौन्द्रनिहव- 

जाद्यणष्सं त्यवच्छसन' विहितस् | तत्र वाडतानाभेवाय' 

विषिरिण्य क्रवात् काकुभेष्वनुप्रापरोति तन्निटत्यथै क- 
कभ दति वचनम् । सुव यह"  सर्वकाकुभप्रगायसंय- 

हाथम् | तेन वादतेष्वेवासौ विधिरिति मन्तव्यम् । 
“इयन्त उक्च्यः ०२ । “'एवमन्त उक्थ्यः कतरित्यधे; । 

इत्यन्तोऽग्नि्टोम द्रयख्यानन्तरम् एतानि शस्तरारणुक्च्यः 
द्यन्ते उक्थ्य इत्ये ावनुच्यमाने एतानि अस्त्राण्य 
एवेति गम्यते । तत् किंमथेसक्ये ठ होतकाणाभिलयलो- 
क्ययदहणम् । अयमभिप्रायः । अय सोमेनेति लिषु- 

ध्यायेष च्योतिरोमाख्यः सोमयागोऽधिकवः, स च 
संखागदाच्नामभेदाद्खतरधा भिन्नो व्यत्पादितो भवति। 

तत्र ` सवत्र सोभेन यजैतेत्येतद्विधिविद्ित रणञैको यागः 
केन चिदुपाधिवथेनाभ्यस्लो भिन्नो नाभ प्रतीयते । 

अतः स्वभा प्रकरणित्व प्राप्रे अग्निष्टोम णर प्रकरणी, 

अन्ये तद्देव गुणा विकारा इति न्नापचिदरूकव्य इबय्- 
च्यते । उक्श्य यतावदेवौपरे िक', अन्यत् ख्व मातिदेथिक- 
मित्यधैद््ये वं चआ्व°यरौ ०६,१,क० तख प्रकारोऽभिहितः 

उक्थेन संस्का पहद्ध्पे ५ पात्रभेदे । “उकथुखुपयाम 
ग्टद्ोत, इति" कात्वा०९.,६.२१ ।“उकग्यादि” कात्या 

१४.२,१० उकथप्रसदष्णादि प्रातं कम्म भवति 

उकव्यस्वाल््ा उक्थं नकं यकं ग्टह्वाति” करकः । 
प्रायुक्ग्यान्म्रुत्वतोयश्डतुपालेख इन्दरमरुत्व दूति” कात्या 

१०,१,१४ । आखवणस्रहणानन्तरखकश्यख हणात् प्रा- 

गिति ककः | 

उक्ष सेचने भु° सकण्पण सेट । 

उत्ताम्- बभूव अख चकार । रक्षिता उच्छात् उक्तिष्यति 

चौ चिष्यत् । उच्ितव्य; उच्चणोयः. उच्छः । उचिता 
उच्चन् उचितः । उच्चा उच्चणम् | उक्षिता सखुच् । 

"अतर सर्वा; ककुभ दुक्त किमनेनोक्तम् । | 

छच्तति ओौक्लीत 

कम्पो पि उश्यते यौक्ति उच्यमाणः “ऊचन्यसरौ मर्» 

हिताद्व'' ऋ ०१,१६६,३, ““ओौत्तन् शोणितमम्भोदाः" 

भट्टिः ।" उक्तां प्रचक्र् नेगरख मार्गान्” भट्टिः। अव्यवधाने 

एवाश्प्रयोगविधानात् प्रशब्ट्व्यवघानाच्ना्प्रसक्तिरतोऽत्र 

जयमङ्गलेन उन्तान् प्रचक्र रिति पटितम् उत्तान सिक्तानिति 

तद्ध: ` “शतशत्तता मधवर् मचते' ऋ ० १,८७.२. “गङ्ग- 

प्रवाष्ोक्तितदेवदार" कुमा ०। गन्वद्रुधिरचन्द्नोल्िता?' 

“कि्चिदचितश्जिखर्डकावमो रघुः । कचिदसख पदव्य- 

त्ययः । ““अहसपो अपिनशन्तमाणाः'? ऋ० ४।,४२४ 

“तश््तमाणमव्यपे वारे पुनन्ति” ऋ ०९.,६९.,५* “प्रसव्य - 

मातानरुदकैः प्च चलते” खश्च ० ्रौ०। उच्तणच्ुदरव्य- 

द्रव्येण खंयोगविशेषजनकव्यापारः | (सेचा) । 
भि+-खवतानपाणिना सेचने । “उत्तानेनेवं इस्तेन- 

प्रोक्षणं परिकोक्तिं तस् । न्यञ्चताऽभ्य॒त्तणं प्रोक्त ॑तिर- 

खाऽवोक्चण श्टतमिति'? उन्दोाप० 
त्वम् । अभ्य् च्वणशब्ट वटति: “परर राभ्य् कणत त्- 
पराणाम् रघुः । “शिरसि शक्ुन्तलामभ्य, च › शकु ०। 

“अथाङ्गिरम्यु्ति, एष वा अपां सम्भारो यदङ्गिरभ्ु- 

च्ति?'शतण्ा०२,१,१,९,। 

+ ४५ 
उक्त; > तथयाथ- 

संवि क्पाचिना सेचने “दन्ना मधुमिश्र.्णावो्ति"? 
तैत्ति° । “इद्खतमवोक्षितं भवति यल नपाव- 

रव्य इते वा अवोचितेऽग्निमादधति” शत ० जा ° दै, 

४,४,१८, “उङ्लयावोज्तति य्न गपाव्धरति"'शत°जा ° 

६४८११, १२, ।^तिरजञाऽवोचणं टतम्" कन्दोग ०। 

ऋआ+समन्तात् ईषद् वा रेचने "ऋ नोगव्यूतिखक्षतं तेन" 
ऋ ०७,६२,५ व्यवहिताश्चेति उपरसगेख व्यवधानम् । 

उद्+उद्ं देशात् सेचने । “किं ढतीवमेतां दि ष्ठदोच्ीः "१ 
शत ० व्रा ° ११,५१२,४। [ना ३,७.४६. । ` 

उप+सामीष्येन सेचने । “अधस्ताइपोदत्यापोदेवीः"* शत ° 
जिष्+ निशेषेण सेचने । “यत् च्यप आनोय निरौन्तिषम्'* 

शत ° व्रा ११,५.२,७ । | 

परि+वे्टनाकारेण समन्तात् सेचनेप्रसव्यसखदकैरात्मानं पथ्यं - 

च्न्ते'” आश्च०६,१२, “प्रसव्य वामावक्तंनेन बेष्टयिल्ये - 
. त्ययः ना ० ० | “'अाडइवनौय' प च्योदधारां निनयलया 

गाहपत्या त्”'कात्या ०४,१३,१६, “पर् च्छ हच्लग्टोतिनोद्- 

केन सभन्तात् सिक्वा"ककेः।““पद चित सनिदरिः'कात्या ° 

४,१४,२०। 

प्र+उन्तान्छ्तोन सेचने"उक्तानैनेव इस्तेम प्रोक्षण परिको- 



उत्त ( १०५४ उशा 

ल्ितम ` न्दो ° उक्तेस्तथाधेता “अपिधानं प्रोक्तिताभ्यास्” 

कात्या €,१०,४, 1 -“त' यन्न वद्टिषि प्रौच्चन् पुरुषं 

जातमगतः'' क ०१०,९.०,७, "प्रोक्षिताः स्य अग्ने त्वा 

जरं प्रोक्ामि । अग्नोषोमाभ्यां त्वाज् टं प्रोच्चामि "यज् ° 

१,१३,८कब्सोऽखा खरेढो अग्ने त्वा जुष्ट प्रोच्तामि। वेदि- 

रसि बिष त्वाजु्ां प्रोच्तामि। बह्हिरसि खग्मयस्वा जुट 

म्रोूभि'" यजु ०२,१, “रलो बो बलगङ्नः भ्रो- 

षामि वैष्णवान्" यजु ०५,२५, “संस्कारः घु ख एवेषटः ̀  

मरोच्तणाभ्युल्तणादिभिः" कुष्ठमा° ` "इयुः एरूषसंस्कार 

दूति जैयायिकाः | भोमांसकमते द्रव्यसस्कारः इति भेदः 

अभ्य च्पशब्दे वदति; । “प्रोदित' भक्तयेन्यासम् भनुः । 

सम्+प्र+ सम्यक प्रोक्ते । “प्राणानायम्य संप्रोचेत्त,- 

देनाब्दवतेन त "या०ख्टतिः। 

वि-+विथेषेख सेचने ““ज्जयो वि रोरूपजजठरे विश््ते * 

ऋ ° १ ०,६.२,५।८ब्यवह्िताञे ति"? पा ° उपसमेव्यवधानम् । 

^“के शमिच्रेव हास तां व्योक्षदोषं धयेति" शत ना 

१,२,४।५ । 
अभि+वि+ आभिमुख्येन विषेण सेचने । ““तन्त्ञाद तथेव 

संद्ज्चाम् यथाग्नि" नाभिब्युचेत् "यत ० ना ° १,३११,१० 

सम्+षभ्यक् सेचने । “समुचित इतं सोमम्" ऋ० ३, 

३०,५ । “दं ते चन्न युज्य समुचितम्" ० 

८,४.१२ 

उत्त वि ° उच्च-अच. । ! सेक्तरि“सुप्रतिष्टा भनोट्द््चाय नः" 

यजु ०८,८8,कम णि घञ् । २ सिक्तं “उन् प्रचक्र,: "भट्िः 

उच्तण न° उच्च-च्यट् । द्रबद्रग्येण संयोजनव्यापारे ““व- 

सिषठमन्त्रोच्तजात् प्रभावात्” रुः । [नावख्ये ठषे । 
उच्तर इ* अलम उवा हसखत्वे तरप् । अप्राप्वाह- 
उक्तन् ए०उच्-कनिन् । पे, २ऋषभौषधौ च ।“विदलित- 

महाज्रलासच्छां विषा विषड नैः" साधः । “उच्तेव युया- 

परियन्नरावोत् ̀  ऋ ० ९.,७१,६ । ““उक्ता भिमाति प्रति 

यन्ति धेनवः" ऋ ०६.,६९,४। ““शरद्ुषनाद्दीधितिमानि- 
बोच्छः?'कुमा ० ^“न वराह न चो्ताणं न ष्टगान् विविधां 

खया ` भा०ष०१२१।' उन्ताणं पक्घा सह ओदनेन तात् 

कपोतात् प्रतिते नवेदा" भा० व° १६६ | “नोल 
चोक्षाणं मेध्यमण्रालभेत' भा° चआञ०११अ०] रसेच- 
नक्त रि । सेचके तरि । “उक्ता ससदरो अरुषः पर्णं: '" 

ऋ ° ५,४७,२, उच्चा बिभक्ति भुवनानि वाजबुः?* ऋ ५ 

६,८३,२ } आत्रन उच्वाण षमिच्छति उच्चोयति 

बेरे त॒ न नलोपः उक्तर्यति। “वयं हि वरा, हवामद्े 

उन्न ण्यन्तो व्यञ्चत्' छ ०,६१६. । ततः क्तरि ड उन्तख्य, 

चछात्मनोटपेच्छौ “व्यञ्स्तावद्चविदमुच्तणयर प्रा खाटयिः "ऋ ° 

८,२३,१८॥ जातट्डमहद्भयः परख अच समा०। जातोत्तः 

टोः महोत्तः"मद्ोच्तं वा महजावा श्रोलियाय प्रक- 

ल्वेत्" श्टतिः “विलोक्य इ ्ञो्तमधिष्ित' त्वयाः? कुमा ‹। 

उच्छोऽपत्यम् अण्ण टिलोपः । श्रौच्छ तदपत्ये तस दमि. 

त्यणि अनप्ये तु नलोपः न टिलोपः । अौत्त सिन्कौ° 

उच्छा" समूहः वज् । अौच्तक इषरुंवे न° । कुरपूर्वव वश्य 

४राजमेदे च । तख गोत्रापत्ये ख्य न द्धिः । उनच्तण्य- 

तद्गोल्ापव्ये एुस्त्री° । तदन्तत्वात् फक् उच्च र्यायनः 

^ ऋज्वमच्षण्यायने रजतं हरवाये” ऋ ° ८,५,२,९२ ॥ 

““उच्तनामा कञ्चित् कुरोः ू्व्वजः तख गोलपत्ये उत्तन् 

शब्दात् ण्यः तदन्तत्वात् फक् । सं ्ापूव्वं कविधिरनित्य 

दूति न द्धिः अयन्च ङान्द्खः लोकेऽख -न प्रयोगः" भा०। 

उच्वश लि उच्चा वशा वशथास्यानोयो यद । बन्ध्याऽ- 

लाभे वशात्वेन कल्पितटटषके १यजनानभेदे । तत्न वशा- 

ख्पादिकमभिधाय इषस ततप्रतिनिधित्वम्"” शत०्जा° 

४,५,१,६., उक्तं यथा “नेल्ावसष्णो वथा भवति यलरवै 

देवाः रेतः शिक्तं प्राजनयंस्तद्ग्निमारुत'"भित्य्,प- 

क्रम्य पञ्चादीनाम् त्मत्तिमभिधाय “आथ यद्ा न कञ्चन 

रसः प्रय्यंशिष्यत त एषा सँतरावरूणो वथा समभवत् 

तस्मादेषा न प्रजायते रसाद्धि रेतसः पशवस्तट् यदन्ततः 

समभवत् तस्मादन्तं यज्नखादवत्त ते तश्माहाः एषात्र न 

प्रजायते मैत्रावरुणो वाऽवक् प्रतमा भवति यदि कथां न 

विन्देदग्यृच्चवथ एव खात्? २ इषायनत्ते ति °। “उक्षवेह्द्पि 

बेत्स्यानोयकल्यितटषे यजमाने "थत ० ब्रा ° उद्विधिरक्तः। 

उत्तित नि उच्च क्त ।. सिक्त उच्चधातौ उदा० । 

उख गतौ भुदि° पर०सकण सेट् । खोखति अौखीत् उवोख 

ऊखतुः खिता उख्यात् कओोखिर्घ्यात खौ खिष्यत् उखा । 

उख गतो इदित् भुदि°पर०सकष°सेट् । उङ्कति ओौङ्खोत् । 
उ्काम्--बमूष आस चक्षार । उङ्खिता उद्खयात् उन्धि- 

ष्यति ओौड्किष्यत् । 

उखर्वल ए उख-वलच् रुडागमः किञ्च । भूरिपत्े 

दखमेदे रा-रनि° “बलदा रुचिक्नारो च पञ्यूनां सर्वदा 

हितः'?| अख गुखः राजनि° उक्तः, 

उखल ए °उख-कलच् । मूरिपते इ णभेदे उखब्डे राजनि ०। 
उखा श्लो रख-क । \पाकपाल्नं पिव्यादौ । ( कद्ि)। 
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“च्नोत्तणं मांसख्चन्या उखाया उत पालाशि युन्ण 

खासेचनानि'" ० १,१६२,१२ । ऋ चभेतामाचिव्यैव 

“सांस्पवन्या उखाया,'' दूति पा० भाष्यञतोद्ादडृतम् । 

य ज्निये्टकासाधने शचून्लो्पे पदार्थे तत्करणप्रकारः कात्या ° 

खौ > १६,१,१, तरादौ उक्तः तञ्च इषटकाशब्दे 2६१४४ 

दतम् । “उखाखत्"'सि०्को°शत०व्रा°्त स्वालोपरो- 

खाशन्द्ख निरक्गिरन्ययेगोक्ता यथा । ““घनमुखयान्न' 

विभक्ति इभे पै लोका उखा इमे वा एत' लोका यन्त- 

अदन्ति णभिरेतं लोकं देवा अविभर्रोभिरेषेनमेत्ञोकै;व- 
अत्त्येषा यदखा नाम एतद्वः देवता वैतेन क्मंशेतयाड- 

तेन लोकादद्खनन् यदखनंसस्मादुतखा उत्सा वैता 

मखेत्याचच्ते परोक्त , परोचकामा हि देवाः" ६ ,७,११२२, 

शद अद्य “न क्रोडादिबह्वचः" पा० क्रोड्ादिग- 

पाठात् खाङ्वाचिताऽपि तेन डद्दुखेयतर न ङष् 

उखायां शंख्त' यत् । उख्य तत्र संते व्रि°। भवायें 

दिगा० यत् । उख्य उखाभवे लि° । तख वग्बादि° 

कम्पधारयसमासे आद्योद्ारता | 

उख्य वि ° उखायां खंतं यत् । उखासंखते मासादौ “च 

ल्यमख्य च्च होभवान्'"भट्धिः उखायां भवः दिमा° यत् | 

उ्ाभवे लि ° । ““डख्यान् ₹स्तेष निभ्वतः” अथ ०8, 

१४.२९ । उच्यानग्नोन् । “आथ यद्येष उद्योऽग्निरलु- 

गच्छेत्"शत०्ा०६,६,४,१०“ प्रागनः श्वो ख्यखोत्तरतः 

समिदाधानम्?! “ऋस दयन ्ायपनं क्रयखोयादौ"'कात्या° 

१६,६,१०,६५,२३ । “रंबिलां कत्वोख्यं निरवपति समि- 

तमिति” १७।,१, १९. । स्त्रियां टाप्र् वतः कवर्रादिर 

लातादौ ढकञ् । आख्ये वः उख्याजाते ति °। 
उगण वि° उद्मूशे उदायुघः मणो यद्ध॒ एषो °। उदा- 

युधगणोपेते धया: सेना अभीत्वरीराव्वाधिनोरुगणा 
खत" बजु० ११, ७७, “*उगणाभ्यस्त् हतौभ्यच्च बोन: 

सोनमः'? अजु १६११४ । | 

उग्र एु*उच-रक् गचान्तादेशः | {महादेवे वादुमूत्तिंधा- 

रिखि ने चत्ियात् अढायां खद्रावाश्चत्मन्ने रसंकोशं- 
वरे (आगुरो) उख पुखत्वात् २थोभा ञ्जनटचे, ४केरलरेभे, 

जरं जनके “उस; पूवं मवानका"' इति ज्योतिषोक्ते 
 -५4 नचल्रपञ्चके च £वव्धनाभा्यो वषि न° | छत्कटे 

ि०। स्वचायां, €यवान्यां, १०घन्याके, १ १उपजातेः 

स्छियां चश्त्ीदट्राप् | तत्र “शिववाचकोखनामनिरुक्ति"' 
जधा “बमनबोडुखोऽसोति तद्यदख त्चामाकरोत् बाबुच्द्र,- 
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पमभवदायुवां उखस्तस्मादयदा बज्लबहाल्य् खोवातोययाड ६ 

सोऽगोत् ज्यायान् वा अतोऽस्मि" त° त्रा ° ६ै,१,३,१३। 

उक्गञ्त्य क्ते वायौ ए०। उगु पत्वादेव अमू त्त पूजने 

उसाय वादुमूतेये नम इति तिथितक्त्वे उक्तम् । शरद 

विप्रकन्यायां ज्ञात उस दूति ख्टतः'? उशनसोक्त १३ा- 

श्डालसूपवणसःकरे च चतियाच्छ.दकन्यायां क्रराचार 

विद्धारान् } चल्रशचद्रवषुजन्तरुपनामा ततोऽभवरदिति 

मनुक्तादयं भिन्नः" “चन्न. पर ुकसानान्तु बलौ को बधबन्ध- 

नमितिः' मनुः करणेन समा चाख ठिभा्मेवनिग्िता' 

खटतिः अखोगुख । १४ उत्करे ति °। “उरं शमे सहि 

श्वः यज्र २६,१६।१५ अञ्रभेदे पु ° “विप्रचित्तिः शिषिः 

शङ्क, इतयुपकस्याद्चरगणनायां “वेगवान् केतुमातुखः 

सो प्रव्यस्रोमद्ाञ्चरः'” हरिव ° ९ ६रचअ० | तत्र वचायाम् 
“वत्साह्वयप्रियङ्गः साय च्या ह्वयरसा ङनेः"' “उसा कुष्ठम् * 

तौच्छमन्धा विडङ्ग" खे ् नित्यं चावपोड़ कर ञ्जम्” ।““विड- 

छरभज्ञातकचितकोपाकटुतिकाम्भोदद्रादजाचच” दूति च 

स ०१६ तोच्छवी्यँ ति ० ।१७कालिकावरणभेटे स्तरो ।““बि- 

प्रचिन्ता तथोपोखप्रभा दौप्ना घनत्विषः"कालोकप्चम् । 

९ ८्डखतारायोगिनीभेडे च ।“महाकाल्यथ रुटराणो उस्रा 

भौमा त्येव चः कालिक्रापु०।१६ दषे च उसनासिक्ः । ̀ 

२० सव कायेषु उद्यते“उपासोटषण उयवावः इूति"" 

क०८,२०,१२। उासः उड सर्वकार्ये उद्यताः” 

भागव समवाये इति धातोनिष्यद्वतया क्रोषतीच्छरसा- 

दिना विजेषसम्बन्धात् एषां च स्वेषाम् उप्रतम् | उप 

प्रभोगृद्ादियो गिनोभेदेऽपि उत्कटाद्य्ैता न्नेयम्""भा०। 

उग्रक लि°उय+खन्नायाम् कन् | नागभेदे । नागनामाख्याने 

“आ्ंकञोखकञ्चौव नागः कनकपोतकः' भा०खा०२५ 

ऋ । रेग्यूरे च “ङउपतरशब्टे उदा० | 

उग्रकन्धन् लियं कश्मख । १दि'से पञ्चादौ रप्राणिद्ि- 
सके रक्ररादौ च। [न्तभेदे राजनि ° । 

उग्रकार्ड ए उखः कारख्डोऽख | ( करेला ) कारविह्ले 

उग्रगन्ध ए<उयः गन्ः पुष्पाद्; वच्छ | १ चम्यके, २कट.फले रअ~ 

जकटत्तं ४लशुने च) ५हिङ्गनिन०। £ उत्कटगन्वाटेय 

लि० ] अववान्याम् र्वचायाम्, <अजमोदायान्च स्त 

टाप राजनिषष्ट् मेदिनो ॥ 

उग्रचण्डा स्ती° उखा चण्डा कोपनाः कमपे ° । ऽदेवोभेरे । 

वदाविर्भावः कालिका० पु०५९.,६. अण उक्तः “उय- 

चण्डा ठत या मूततिंरश्टादथमूजाऽभवत् | सा नवम्यां 

२६१ 
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चरा जष्णप्ते कन्यां गते रवौ | प्राद्मूता महाभागा 

योगिनोकोटिभिः सह?" खनयेष मृत्य दचलयज्नो विना- 

चितः) वथा “खाषादखत पूर्णायां सत्र इादश वा- 

धिकम् । दत्तः कन्त" समारेभे इताः सब्धे दिवौकसः । 

ततोऽख्िन् न ठतस्तेन द्तोण समहात्मना । कपालोति 

सती चापि तच्जायेति चनो ढता । ततो रोषसमायुक्ता 

प्राणांस्तत्याज सा सतो । त्यक्तदेद्ा सती चापि चण्ड 

मूत्तिं शद् ऽभवत् । ततः प्रत्ते सले त॒ तच्िन् दादश 

बापिङे | नवम्यां ठष्णपन्ते ठु कन्यायां चर्डमूतिं टक. । 

अयौगनिद्रा महामायां योगिनोकोटिभिः स । 

खतो पं परित्यज्य यन्नभङ्गमयाकरोत् | शड्रस्य गणैः 

सर्व्व; सहिता शरेण च । स्वव बभञ्ज सा देवो महा- 

सत्र" महात्मनः" । ““उगुःचण्डा प्रचण्डा च चाडोगुा 

चण्डनायिका” इलुक्तो द्वरे च । 

उग्रता स्तौ अग्र भावःकसे दा दल् ¦! उखख एभावे रकम्मखि 

= ३अलङ्कारोक्ते व्यभिचारिगुणमेदे। नज्ञक्णं सा०द्०। 

“श्या परराधादिभिवं भवेञ्चखुडत्वषयता । तत्र॒ स्वेद 

शिरःकम्भतव्ज नातड्नादय''। त्व । उख त्व तद्धावक्छं णोः 

नज । ष्यञ् । खौनुय तलरेव न° । 

उग्रतारा स्त्री उयाद्पि भयात् तारयति भक्तान् ढ,-खिच्- 

अच् ५त० 1 ताराष्छपायां देव्याम् । “तारकत्वात् 

सद्ा तारा महामोकलप्रदाविनो। उस्रापत्तारिणो 

यखादुतारा प्रकोरितेति तन्तोक्ताऽखखय वा निरक्तिः । 

तदाविभावः 

देव्यास्तु मातङ्गाः कायतस्तदा । भिन्ना ञ्जननिभा ठष्णा 

साऽभूद्रौरौ चणादपि । कालिकाख्याऽभवत् सापि डिभा- 

चलङताच्रया | ताछयताराश्छयषो वदन्तीह सगरोषिषटः। 

उस्रादपि भयाद्रचेत् यखात् भक्तान् सद्ाभ्बिका । रएषेवे- 

कजटाख्याति" य कात्तखा जटकिका । श्टणृतं चिन्तन 

चाख्या; सम्यक बेतालभंरवौ ' | यथा ध्यात्वा महादेवीं 

भक्तः प्राओोत्यभीख्ितम् । चत्भेजां ̀ हष्णवीं स॒रूडसा- 

डाविभूषिताम् । खडगः दल्षिणपाणिभ्य्े , बिभ्तोन्द्रवर्' 

स्वधः | कर्द खपरञ्चोव क्रमाहामेन बिभ्वतस् | 

खं लिखन्तों जट मेकां विश्वतां शिरसा खयम् । सरूडमा- 

खाधरां शोषे खोवायामपि सव्बेदा ] वच्तसा नागह्ारन्तु 

चिश्ती रक्गबोचनाम् | ठष्णवस्तरधरां कयां व्या्राजिनस- 

अन्विताम् । वामाद् शव््दि संस्याप्य दिणं पदम् | 

िन्धद्धः शिंहृष्टे तु लेलिष्ानां शव' खयम् । साट्ृहास 

कालिकापुर ८१अ०., “विनिःष्तायां 
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सद्ाघोराराषयुक्कातिभीषणा | चिन्त्योयतारा. कचतं 

भक्गिमद्धिः खखेश् भिः” न्यत्र च “दप श्टण मरश्रोष्ठ ! 

येन ध्येया षदा शिवा । छष्णा लम्बोदरो दौ्षां विरला रक्त 

दन्तिका । चठभुना कशाङ्गो ठत दन्ते कटक्ख्पेरो। 

खड्ग चेन्दोवर वाभे शोचे त्वे कजटां पुनः । वामपाद्" 

शवसो निधायोतयाष्य दच्िणम् | शव्ख दये न्यख 

साङ्हासः प्रकुव्वंतो | नागहारशिरोमालाभूषिता 

कामद् परा? | अखखाङ्पविष्ये ब्ध विप्रतिपत्तिरस्तो- 

त्यतस्तन्निद्धपण तावत् करियते 

राघवठते पञ्चकल्यतरौ सन्द्ारर्चप्रकरणे श्री शङ्कराचार्य 

ङतैतदौयमूिप्रकाथकस्तोत्र' यथा । “ज्वलत्पायक- 

ज्वाल योच््वालभास्वद्धितासध्यसंस्थां चण्टां संखवोम् । 

शवं वामपादेन कणठे निपद्य स्थितां दचिणेनारङ्ि.शोख 

निपोडय । इडद्धोमलम्बोदरं मेषवखीं सत्त ङपोनस्तना 

भोगरम्याम् । जवारागरागप्रहटत्तविनेत्लां ललच्नि- 

वया दंष्ट.या भीषथाखाम् | लसट्दीपिचभ्परटताङ्गो 

नितम्बे जटाज॒टमध्यस्ितिन्दोवरालोम् । भिरोदेथभा- 
सखत्पि गङ्गाभसर्पा जटाज टमध्यस्िताच्चोभ्यमू तिम् । सिथः 

केशबन्धात् शिरज््ित्रसव्योगलैच्छेाखितां मानवीं सख्डमा- 

लाम् । द्धानां च पञ्चाशद् ख्यानसंख्याम् अतस्ष्ित्रस- 

श्डालिसंनाभिताङ्ोम्। समाच्छन्नमांसोत्करामूरैदकते स्फर - 

त्पाणिना धारयन्तीं मह्ासौम् | करे वाम दैषत्स्फुर- 

्रक्नालं लसन्नोल पड रं धारयन्तीम् । करे सव्य उचचे- 
रधस्ताद्धानां शितां कत्त.कां वाभपाणौ कपालम् । 
जगदत्तिं शंसारसं जातजाड्पर' खतः कः काधारया खण्ड- 

यन्तोम् । विचित्रास्थिमालं करालं कपालं ललाटे च 

पञ्चान्वितं धारयन्तोम्" । दति ततैव मन्त्रप्रदोपे "मडहा- 

टसिद्धिप्रकटाह्हिभूषणाम् इत्यनेन अषटनागानामषटसिद्विखूप- 

त्वोश्या तेषां भूषणविशेषद्धतया यथा स्थितिख्ठथा ततेव 

दर्थिंत यथा । “जटाख्ठनन्तः अवशो तच्चको महादि- 
पडो दि हारभूष्णम् । तथैव करक टल्लतोपवीतकम् ख 
भेखलायामथय देवि ' वादञ्धकिः | स शङ्कुपालः किल कङ्क- 

द्वतः करेषु, पद्यः पदयुकसमाच्रयः। भुजेषु नागः कुलि- 
कोऽङ्कदे मत.” दूति “तेषां षां अपि क्रमशोद् शिताः 

सितोऽथ रक्रोधवलञ्च मेचकः तथेव पो तोऽप्यसिषञ्च पाटल :। 

भजङ्गमाना भि व्ैजातयो भवन्ति स्वेषु नरोषुसन्ति ताः?'। 

ततश्चायं निगलिताथैः। अभ्व लिहपिशद्कजटा जवाकुम- 

सङ एतच्तकना गङृतङुर्डला शभ्रयेपनागकतहारा दरव्वी- 
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दलश्ामनगतयन्नो पवता नौोलवस्थां लम्बोदरो खवा 

चतुमजा तत्र उपरि दक्तिे सरक्तमांसखण्डमर्डितमु टि- 

निविष्टजटाज॒टरुंलम्नोखखड्गविभूषितकरां उपरि वाभे 

रक्तनालकिञ्चिदिकखरनीलोत्पलकरा अधस्तात् दलिणे 

बोजभूषितकन्तं कालङ्क तकरा अधस्तात् वामे त्रिजगज्जाद्य- 

खर्डककपालमर्डितकरा भूजचतषटये धुलाभनागङ्तके- 

बूरा कनकाभनागठंतकङ्णा शवाद्ढा प्र्यालोटस्थाना- 

धिता निर्भरयन््रणाप्रायेण शवद्ृद्यस्थितदट््िणचरणा 

शवोरुदयस्थितप्राखारितवामपाद् कुन्दाभनागक्तकटीखला 

पाटलनागक्षतचपूरा लडंता सद्यस्विन्नगलद्रधि रान्योन्यकेथ- 

स्रथितपाद्पद्म प्रलम्बित-पञ्चाशत्तमन्टम् ण्डमाला ज्वल- 

दनलवितामध्यस्थिता द्वौ पिचम्भोलङ्कतकष्णवस्त्रा योषि- 

दखिलालङ्कारभूषिता मो लावन्तोभ्यद्पनागभूषिता पञ्च- 

सख्यान्वितकपालमालाभूषितललाटा ललच्जिद्धा द्टुष्रा 

इत्येवं ख्पा। अत्र प्रमाण वाक्यो शञ्ृद्यस्यत्वे वामद्- 

तकणपादयो विंकल्यद्न्यतोमूिंदयमिन्यन्ये । प्र्ीलाढपदा- 

क्गिणवदिषय् क्तेः आलोढं दकि पाद् प्रत्यालोढं त॒ 

वामकभिल्य क्ते; अालोटशब्द् दथितवाक्याच्च प्र्यालोढ- 

अन्द्ख अआलीढविप्यं य्पतवात् वामचर सत व॒शव- 

दयस्थितिरिति त॒ न्यायस् | 

खग्रधन्वन् ए० उप्र धटयंख ब ०स० अनडः समा०। शथिवे 

श्थलुभिरसद्यधदषके ति° । “स दष चतः स॒ निष- 

क्िभिर्षशो संखा सयुध इन्द्रोगखेन । सुखटटजित् सोमपा 

बाङ्धशद्ध् धन्वा प्रतिहिताभिरस्ता" ०१०,१०३,२ । 

उग्रनासिक लि° उखा दोषां नासिका यख । दीषैनासिके। 

उग्रपुत्र ०उग्रख रख घतः †रवश्यजाते । "काश्यो वा 

वेदेषहोभो खवः उज्जय" धर धिन्य' छत्वा?"यत ० जा ० १४; 

द,८। “उख पुनः ऋ रान्वयः''मा ° “खख शिव पतर: । 
२का्िकेये । उख उखः त्रो यख्डिन् । र२ेतादटथे 

गभीरजलाश्ये “ऋ खसषुत्े जिघांसतः" ० ट, 

६७,११ । उग्एत्रे उराः चउ्.खाः घत्ाव्िन् 

तत्त्षिच्न्, टके" भा०। 

उग्रम्पश्य ति उ पश्यति उगु+ख्-खश् मुम् । पापा- 

शयतया क्र.रटष्टियुक्त उप्रजन्तौ व्यात्रादौ ““उस्रस्मण्या- 

कुलेऽर ण्ये '" भट्टिः । 

उग्रव्यग्र षुण अन्वरमेदे उयशनब्द् उदा० । 

उग्रशेखरा स्त्रो उस्रख ओखर वासस्य नत्वं नास्यस्याः अशे ° 

अच् । गङ्गायाम् शब्दत सा हि तद्र भिरसि स्थिता 
॥ 

उग्रश्वस् ०. उखम् उत्कृष्ट इतिधर' खवः कर्यो यख । 
$ोमहर्पये सौतौ | “लोमड्षण उगृच्चवाः सौतिः पौराणिको 

नेभिषारण्ये * खा ° श्य० | २४्तरादृषलरभेदे च । तत्- 

षलनामाख्याने ““उगुचवा उगृुेनः चोममूत्तिश्तयेव 

च'" भा० खा० ६७अ० ““उगृश्चवा उगसेनः सेनानीडु - 

ष्यराजयः”? भाग्खा० ११७अ० | 

उग्रसेन ० उ्ा सेना यख । तरा युत्रभेदे, उयश्रव- 

शब्दे उद्ा०। २कुरूश्ये पेदे ।“रोस्तु एुत्राश्चत्वारः 

धन्वा छधलसतथा । परि िद्ध मडाबाह्धः' दरतयुपकरस्य 

“परिक्तितसतु दायादो धार्मिको जनमेजयः | जनमेजयख 
दायाद्ाखत्रय रव महार थाः। खतसेनोखसेनौ च भोमसेनश्च 

नामतः? इरि० ३२ अ० । अयच्च जनननेजयः अभि 

मन्द् पौतात् भिच्चव । अतएव "हालौ तव वये 

ऽन् इाजेव च परिचितो । भीमसेनारू्योराजन् , 

दयौ चापि जनमेजयौ” इति जनमेजयं प्रति तलोक्कम् । यद- 

वंश्ये २न्दपमेदे च । “अन्कच्च महाबा" दण्णि च्च यदु- 
नन्दनम् " इव्युपकषस्य अन्धका त् काग्यदुह्िता चत॒रोऽलभ- 

ताब्मजान् । कङ्कर भजमान ञ्च शमं कम्बलबर्हिषम् । कुकुरख 

खनोधटष् छष्णोद्चै तनयस्तथा । कपोतरोमा तखाय 

तैन्तिरिखनयोऽमवत् । जनने पनर्वद्स्तस्माटभिजिञ्च पुन- 

` बशो; । तथा वे घुतरभिथ् न" बभूवाभिजितः किल । च्या- 

खकश्चाङ्की चेव ख्यातौ ख्यातिमतां वरो” इलयाडङकोत्- 

पत्तिमभिधाय “क्ख ठ काश्यायां दौ एनौ 

खुंबमूवतः । देवक्रञचोससेनञ्च टेवगभेवमावभौ । नवोयसे- 

नख ताः तेषां कंसस्तु पूव्बंजः' इरि ० २८अ ०। 

उम्रसेनज घु” जायते इति जन--ड ईत° । कंसे तखेाखसेन 

चे ऽखरजातत्वेन तत्षत्रतम् । कंसथशब्दे बिदटतिः 
उ्राटेव ° उसे णादीव्यति अआ+-दिव-अच् ३त० । राज- 

पिभेदे “अग्निना ठव शं वहु परावत उखखादेवें वामदे" 

० १,३६,१८, उ सादेवनामकञ्च राजभिम्? भा० । 
अग्रायुध एण्डगुखि अायुधाग्यख । पौरवे राजभेदे तखोत्- 

पल्तिभौग्रहननकथादि इरिवं० २० अ०। “अजमोटख 

दायादः” इत्य् पक्रम्य तदवशपरसम्रा उक्त 

“तख वै सन्नतेः एलः ठतो नाम महाबलः” इति ठतो 

त्मत्तिखक्घा । “कात्तिरुगायुधे; सोऽथ वीरः पौरष 

नन्द्नः। बभूव येन विक्रम्य एषतख पितामहः । नोपो- 

नाम महातेजाः पञ्चालाधिपतिहतः | उगुगञुधख 

दायादः त्ये नाम महायशा; । "चोम्यात् वीरो पतिः 
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वीरात्त. पञ्चय: | न्दपंञ्चयाइङ्धरथ इव्येते पौरवाः 

खता: । सचाम्य् गुायुघस्तात । दव ्विरभवत्तद्ा । प्रज 

चक्रो बलवाद्नोपान्तकरणो महान् । स दपपृष्धौहत्वाजो 

नोपानन्यांञ्च पार्थिवान् | पितयुपरते मद्य चखावया 

मास किल्विषम् । महामात्य: परित शयानं धरणीतले 1 

उख्रायुधस्य राजेन्द्र ! दरूतोऽभ्येत्य वचोऽब्रवीत् । खय त्व 

स्त्रीरल' 
मम भाग्याय प्रयच्छ कुरूनन्दन !। ख" राज्चञ्च 

ते स्फीतं धनानि चन संशयः) प्रदाखाभि यथाकाम 

स वे रत्रभाग् भूवि | मस प्रज्वलितं चक्रः निश- 

ग्य द्" छद््जयम् । शल्यो विद्रषन्याजौ ट्शनादेव भारत ¦ 

पष्ट खेच्छसि चेत् खस्ति प्रायानां वा कुलदख दा | दासनै 

भम विश्न हिते शन्तिरन्यथा | अधः प्रस्तारशयने 

शयानस्तेन नोदितः । दरूतोऽन्तङ्ितनेवदौ वाक्यमग्नि 

शिखोपभम् | ततोऽहं तख इव्धेविन्नाय सतमच्य् त ¦ । 

च्यान्नापय' वे सगुमे सेनाध्यकां्च सर्वशः | विचित्र 

वोये' बालच्चमदुपाख्यमेव च | ददा कोधपरीतात्मा यु- 

डाब मनोदधे । निण्टक्ोतस्तद्ाऽह दैः सचिरैभेन्त्र- 

कोविदैः । ऋतिग् भिद धकल्पेच ड द्भिशवाधैदभिभिः। 

स्िग्धे च थास्तरपिद्धिच स"युगख निवत्त ने कारणं शरावित- 

च्ाख्ि युक्तद्टप तद्ाऽनघ '” । “्रहत्तन्ख तद्धक्रमधमे 

निरत बै । परदाराभिलाप्रेण शद्यस्तात निवत्तिंतः। 

लननो' भीग्र ) गन्धकालीं यशख्िनोम्। 

नतह" तस्य जाने तत्निटत्त चक्र उत्तमम् । इतं खकम्पणा 

वन्तु पूर्वे सद्भि निन्दितम् । कतथौचः शरो चापो 

रथो निषक्रम्य वै रात् | ठतखसत्ययनो विप्रौ: प्रायोध 

यम" रिपुम् । ततः संसगमागम्य बलेनास्तरबलेन च । 

न्डखन्मत्तवद्यु इं देवाह्ठरभिवाऽभवत् । स सयाऽस्तरप्रतापेन 

निर ग्धोर मूर्खं नि । पपाताभिद्ठखः रस्यत प्राणा. 

नरिन्द्म ! | टतस्मिन्ननरे तात ! काभ्पिल्यात् एषतोऽभ्य- 

गात् । इते नोपेश्वरे चेव ते चोगायुधे न्प । अह्हि- 

ऋत खज्' राज्य पित्र प्राप महाद्य॒तिः । दुष 

दस्य पिता राजन्ममेवानुमते तद्” भाग्डरिष०२०्अ० 

रतरा पवरभेरे । तन्नामकोत्तं ने भा०खा० -६ ऽचऋ०। 

“"उगुयुधोभीमशरः कनकायुरढायुधः'' । 
~ (4 [ 

खग्रेश ए°उगाखाहत्कटद््पायां प्रसधानामीधः | प्रमथाधिपे 

शिषे । "यरं भवमोयानः पिनाक्ूलपाणिनम् | 
मपम्बकं शवरगुख बडद्परमुमापतिम्" भा० वण्पण 

१०६ अ०। 

{[ १०५८ | उच 

उद्कण उभति सतवा कण्ठते छखते कुण कम्ै खि घञर्थे क । 

(उङ्क ण्) उत्कुखे । शब्दमाला । 

उच समवाये दि पर०सकरसेट् । उच्यति इरित् च्ौचत्,- 

चछौचीत् उवोच चोचिता उच्यात् ओविष्यति चऋौदिष्यत् 

उचितः उस्रः “उदोचिय हि मघवन् देष्णम्” ऋ ° 

७,३७.९ । उचतिः सेवाकमति साधवः “अभि वा एष 

शतातुच्यति” तंत्ति° | “नियो ग्टभं पौरूषेयो- 

मुवोच" ऋ ° ७,४,९ । “तत्र शेदिन्य च्यद सवां यात- 
धान्यः” अथ० २,१४.२ | 

उच न° उच्छते स्तयतेऽनेन वच-कथन् | जोत्रे “यहां 

मानास उचथमवोचन्? ऋण १,१८२,८। उचथम् 

स्तोत्रम्” भा० । “एवात इन्द्रो चयमहेभ'' ऋ ° २१६, 
७ । “विन्न अग्निरुचथस्य" ऋ ० १,१४१,६ । 

उचथ्य ति. उचथ' स्लोत्रमरति यत् । स्तुचये र्राजभेदे षु° 

“च्य वुषि यः; खराटु" ऋ ० ८,४६,२८ | ““उचथ्ये 

स्तुल्यं । यदा उचथ्यो वषुञ्च राजानौ" भा० 

उचित लि° उच-क्ञं वच-कितच वा । शस्ते २परिविते, 
शयुक्तं “अमात्यौ रिव नोवारभागयेयो चितैगैः"दिनानि 

दोगोडरणोचितस्" श्रविश्य भौमाद्वरथोखितोचितःः? 

महोभ्रपक्तव्यपरोपणोचितमु'› रुः ““साद्ं' कथद्धिडु चितेः 

पिचुमहंपल :”" । “स्स ष्ण मृचित' दधच्छिखो'"मावः । 
“बं शोचितत्वादभिसानवलत्याः'” किरां० | 

उच्च वि* उत्चिच्य वाद् चोयते, उपय परिनिविष्टरषयव- 
चीयतेऽसौ बा उट्+चि-ड । !उचतते । “र स्ताइ्चम्" 
कात्वा ०७,१,२१। ^“ तदुचचङचौ भवन् प्रभाभार-चक्र भ्र 
भिमातनोति यत्“नेषधम् । अस्मात् उत्करे तरप् तमप् । 
“किखित् यरुतर' भूमेः किं खिऽद्धतर च्च खात्” भा०्व ० 

र१अ० | उद्खतमम्” काव्याऽ ७,१, १५ देवय- 

जनवणेने “परितः समोपदेयधर्तिप्रदेयेभ्यो यद् 

तिशवेनोञ्चम्” करकैः । राशिचक्रमध्ये गृहधविशेषाणां 

राशिभेदे, यथा शिषो षो खगः कन्या कर्कमोनठला- 

धराः । भास्करादेभवन्य् जाः राशयः कऋमशस्तिभे" 

च्योति°त० । स्यदटमुकत तल्लौव ““रवि्मेषे षे चन्द्रो 

यरः क्के बुधः द्रियास् । थनिबुंके (ठलायास्) ्छगे 

(करे)भौमः शुक्रो मौने च तुद्धिनः”"। तेषां रागिभाग- 
मेदे परमोद्धतामाह तल्रौव “लिशङ्धागे दिशो (१०) रा- 
माः [३)अ्विंचतिभिस्तिथिः ५। तये: (५) सद्वि थच 
विं ् तिशोञ्धसं नरकाः” । तथा च रवेभेषख दशमे भागे, 
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प्रभोञ्चता चन्द्रद्य इमे श्रे, कुज सकर रट८भागे, 
षधस् कन्वायाः ३५भगे; धुः कने ५भागे, ष्टगोः मीन 

२अभागे शनेस्तुला २ -भागे तथात्वम् । ,“लोञ्चाञ्च 

सप्रम" नोच" प्रागबङ्धागेषिनिरेपेत्- ! उ्वानः खञचसंन्ञः 

श्यात् नोचान्ते ठे चेनीचश्नः'' परिपूरवशषः छश्च चनोचे 

इर्बलोपमहः। शठनोचयोरन्त्भागहारात् फलं दिषेत्?' 

च्चोति°तण राङकत्वोसतु “'ङश्च' युग्म घठटभं लिक 

खं वानयाग्टद्ं शुक्र यनी च मिले | र्यः; शथाद्खो- 

चर णौञ्तचच शाष्ो रिएविःयतिकः परायः । पिस्ति- 

कोणं धतरशचसंत्त' मौनोग्ट' शुक नो विपथौ। स्यार 
वनदः सदः; समानौ जोषद् जौ षषटधिखिनः परांथाः” 

च््यो°त०। राथिपररत्वेऽख ए" स्वं भपरत्वे कोवतेति भेदः । 

भागद्ारात् सद्बलघत्तौ तदानयनप्रकारः नीर्ताण 

सग्यादि्मेषादोन्य ाज्यभिधाय "तत् प्रसं नोचमनेन 

दीनो प होऽधिकशेत् रषभाद्वि्ोध्यः । चक्रात्, तद" 

शाद्कलवो बलं दयात्" रतणा च ताजक्ते खलोद्धे २०कला 

बलः तेन पषष्निः दाविभर्येदि पूवकं तदा इटः 

तिभिति १८०,९०,१, लौ रािकेन प्रकाशं १८६. बलना- 

आति । जातके वसो ६० ला बलं तेन प्रष्य"धं १८६ 
चदम् | नौ ° ताजक “लिं यत् खमे वि'थतिरदचचमे सले"'द्ति 

उक्षिम् । जातके त॒ भरीपतिः €° कला भलमाह यथा 

“नोचोनोदयुधरोऽधिको यदि भवेत् षड्भात् तदाप्न- 

च् तक्रात् लोप्रकलः खखारणक्रमभि (१०८००) भक्तो- 
अजं त्कलम् । पादोन" तु बलं ६,८8,बिक्षोणग्टश्णे खं 
१८२ दलं च लयो ९८८ वषड" णा इाशिभिलमेऽच शवर्या 

: 8 भित द्र्य ऽटणः। १८८ । शन् मे भवति. षोड - 

चिक ११६ आाधिषल् भवने रदा्कः १८६२ । 
अतु तिकोणादौ. पादोनादिबिवश्षघनात् सोचते पूणंषल- 

भिति प्रतीयते तेन & °कलास्तमे अरय । 

डड्धाभिभानिनि यद्या मतिभेद्कारके भगस्य दलीव- 

मेरे सेमेवाकमेणात् गृद्धाखाशशचाहिगतिशम्भवः । 
खच दिषिधः योधोश्चः भन्दोश्चश्च ताड्थोञ्च- 

तायां करणश्च नसि र्कभावाभ्यां दर्धित'यया 
"खष्डद्पाः कारुख नूतयो भगणाश्िताः 1 भीश्रम- 

ग्दोश्चपाताख्छा घह्ाणां शतिद्ेरवः" ख. ० सि ०१। “शश्रोघौ- 

श मन्दे।शचपातससश्चकाः पूरनौक्षपदाधां लोवविरेषाः यी - 
दिण्णं गदिक्नारवभूताः षन्ति । गदु कालेनेव यड 

चललगं भवतोति वादो बतिदेतुर्गेव इन्यत पाद् 

३० धा भाग २ २१६ 

काशण्येति | प्व प्रतिपादितक्षाख्ख खषप्राणि तथः 
चेषं कालमूर्तित्वेन गतिद्ेतल' नारन्भधीति 
भाषः। गतु काल षदयादिमून्तिःलादेषां तदासक- 

` श्वाभायात् कथं कालमूर्तिलभित्येत काद भगणान्िता 
दति । भगोकस्यक्रान्तिदत्ताद्धतसङगोलस्थकान्तटत्त- 

प्रदेथाधिता द्धः | तथाच यङ्राण्यादिभोगानां 
कालतथेनेषोत्मच्नतवाद् तदालकानां कालमू्तिलमिति भाथः। 

चह ते दृश्यन्ते कुतो नेत्यत खा अट्यरपा इति । 

वायवीथरोरा अव्यङ्गद्पतादप्र्लः इति भावः | एषं 

च पाणासद्धादिषम्धषाव् खश्क्रियोत्यन्नति तालम् १। 

अथानयो इश्चपातयोरषष्य डञयोरतिष्ेषुल' प्रतिपादयति"? 

र०मा०१ "तक्ावरग्जिभि्ब्नासतैः शव्येतरपाणिधिः। पराक् 
पाद्प्रलव्यन्ते यथावन्न" सदिखःहखम्" २ -्द०सि०। 
“तेषाषदचखप्रकजीवानां वायुद्धपा ये रध्डयो रञ्वस्ता- 

भिर्षद्धा बिग्बालकपङ्ालदश्चसंनकजोवेः सव्यवाभडहस्तै- 
खश्वरतवेन रलगाङव्छाद्बङववन" इस्ताभ्यामिव्यधः । 

स्दिश्युख खाभिष्ठणं अथाशन्न' सहविन्व' भवति तथा 
भाक् पथादु पूष पचिमसानेमभ्याभिद्यधः । अपलष्यनते 

खाक्षे । अयदमिप्रायः भवक्रमोलस्यक्रान्ति- 
इष्दासुष्डतयरूाकागोखान्र्मतक्रान्नि्टसे भशवा पे लख- 
प्रदेये प्र्ोश्चपाताश्िशान्ि | वथ निन्बव्यासोगकका- 

कार्ल) प्वद्रयायुतिरिषाबु्पं खतोगतिस्वाने 

कभ्मलानः प्रङनिन्वध्याक्ति पूतपरे प्रोतश्जलीगसतद- 

आान्त्मवमस्ति । अथय ्चिन्मछसस्यानात् पयाया 
गच्छदपि पामशश्चस्थितद्धने शोश्जस्थानास्, पूवं देण यष 

श्यानात् पचिमख्पेय टष्त्द्धनावववातकेन . खम्या- 

नाड परखात् सानिहखनपकलष्यते निरन्तरशशचदेषतैः. ख. 

अच्छा यवध् षडभान्तर तयोरन्तरं लकारा कतरेयस- ` 

स्वात् पूमेखिन् गच्हहनिम्ब, सब्यङ्लस्वितदधनं - 
्ोश्वस्थामात् पूैख्मिनु खाभिषग्वभाशष्यते सशश्ा नि- 

रन्तरः यावदन्तराभावश्वयोरिति''र०्गा०।“'खथात एषेक- 

शपा पु्ीधिकारावगतां गतिं श्क्षा कतै, प्रव्यशरिल्तां 

गतिं प्राप्नाः चदा शत आड । “ प्रध्यौ मङ्त् तांस्तु 
सोश्वाभिरुखनी स्थैस् । पवा प्राप्ते मतिं यान्ति ्- 

यण्विधाम्"' ० सि ° १। षहस प्रवहषं प्रको भरहायुः 
परिसा भिव" भ्वम'स्ताम् ठकाराइञ्चोनि स्लोशाभिष्ठख 

ष्वद्य प्रवद्श्वमसेनोेश भाधप्रधाननिदेयाइद्धता यदा 

दिशिएत् कलो" एवैदिण् पवैभाग दष पडा परषहभ्भे- 
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खोद्धगमनद्थेनात् तत्छम्ख' पूव्यं दिथोति तातमग्ेः । 

रयेत् पञिमाभिश्ठखस्रभण्यसिदप्राक्तसद्ावलम्बभर्पेख 

चालयतीष्यर्भ; । अतः कारणात् ते यहा पूष पर्चि- 

मदिशोराष्ाः एधभ्विधां प्रथमावगतेकद्पभिच्चप्रका- 

शावगतां प्रतित्तणविखच्चणां गतिं गमनक्रियां यान्ति 

प्रावन्ति | अवलम्बनाकरषेष्यभ्यां प्रतिदिनं सष्ाणां 

गतेरन्यादशत्व' . तद्तुसारेण गद्चारन्नान शुक्तभिति 

गृहाणां खख दटक्रियोत्यन्नति भवः । यहा नह वाब 

रच्कभिः कथं गुडहयामाकषण सम्भवति तदरच्ल नां 

विरलतया धनीोमूतत्वा भावेनाकर्मैणायोम्यत्वा दिश्यत खाइ । 

प्रवाहाय दति । उश्चदेवताहसहयस्थवितकशाकार्न 

वायुः प्रष्हवायुसम्बन्धात् प्रवहसजन्नो न पविमाभिख- 

खभ्वमत्प्रव्ातरकस्तान् गृहान् सोञ्चाभिषटखं जोञधदेवता 

स्यानषश््र खमीरथेत् प्रोरयति चालयति । वक्ञाराइच्च ` 

स्थानात् पेख्डित् गे वायुः पञ्चिसगव्था गु चालः 

यति पच्चिमस्ये वायुः पवगत्या गुड चालयतोत्यथेः । 

तथा च ककच्ठाकारद्ल तदा तद्! तथा तथा श्वमतोति 

दैवत राशष्यत श्ृपचारादच्यव इति भावः । चत एव 

गुहार सटक्रियोत्पश्चेत्याह ! पू्वापराप्रलष्टा इति 

उञजदैवतैः परवौपरदिश्यो शा गुदाः एधग्विधां 

सष्यभातिरिक्तप्रकारां गतिं रणर्णक्रियां यान्ति । अतो 

न केवलं" सध्यक्रिययः निर्वाहः"३ र०्ना० | चथ प्राक् 
पश्चादयष्ष्यन्त इय क्ष' विशदयति, } “ गुहात् प्रागभगणा- 
स्वः पराङ्ल्ख' कषंति गुडम् । उद्धवञन्नोऽपरा्मस्य- 

खहत् पञ्चान्धखः यदम्” ४ श्रसिर । "“गडस्वानात् 

पवभागस्यराशिषटकस्थित उद्धसजन्नो जोग गश्विभ्ब 

पथ्यैदिगभिभखः स्ाभिमस्व कपेत्याकधति |! अपर- 

बस्य गुहख्थानात् प्िममाशस्यराशिषटकखितञ्च- 

सुञन्नो जोव द्धेः । गुडविम्ब' पान्त, खं पचिभ- 

दिगभिमुखध' खाभिसु्' तददाकषेतोत्यधेः" 8 र०ना० । 

“वय पृकक्तसिद्धः फलि तमा । “खोद्धापव्टा भणे 

पराडमख' यान्ति दृ्हाः। वत् तेषु धनभिष््क्र्धणं । 

पालेषु द” स०सि० ५ । “खोञ्जजोवाकधिता 

| राविभिमे गोल स्यक्छान्ति- 

उन्ताहष्टतसाकाथगोलान्तरैतण्लान्वि्टसे दादशराष्य - 
न्तिके यद्राशिषिभाभैरिष्यथेः। यद् यत्संख्यानितं 

गुह्धाः पूवीभि्ठख' भगस 

गच्छन्ति तत् तर्खहभध्राभि्तं भागादिकं कवच्छपं तेष 

पशबगतप्र ण गछादिभोगेष् धनः योक्वम् । पञ्चान खेष । 

न 

पञिमाकपि तगुदपु्वावगतराश्डादिभोगेष तकाराद्यत्य- 
छाभितं फल पं पञ्विभतो गच्छन्ति तदित्वयेः । ऋणं 

ष्ोनभिति एतत् पर्वैः कथितम्"र०ना०५ | सि०भि० 

“खहा भवक्रं कनलोङ्गवेन गुहैः सरहंतङ्गगणा दिषंस्ं: । 

शश्वद्भ्जमे विच्रष्जा नियुक्तं तदन्ततारे च वथा 

धुवते । तंतोऽपराथाभिमुख' भपञ्रे शखेचरे शीध्रतरे 

भ्वभत्यपि । तदल्मगन्येन्द्रदिथं नभखराञ्चरन्ति नीचो- 

तरातवता छ" । “यदेतङ्गवक्र" गृहैः श भ्वसद्डश्यते 

सद्िञचद्टजा जगद्त्पादकेन कमलोङ्कवेन जह्यणा ख- 
च्चादौ. खषा ततः शश्चदुलमेऽनवरतश्चमये निदुक्घम् । ` 
एतदुक्त भवति | भान्यञिन्यादोन्वन्यानि विचिष्टानि 

च्यो्तोषि तेषां सनूरूक्र' गृहाच व्याद्यस्ठं : स 

खदम् । ताति भानि प्राद्खंख्यया सखन्दाच्निते- 

शितानि । ` गुद्ास्तु भग्ादावञ्चिनीषखे निवेशितास्त 

उपय परिशं स्वया । ततादौ तावद्धचन्द्रः तदुपरि 

बुधः) तवः शुक्रः, तलो रषिः ब्रद्माद्गौभः, ततो गुरः 
बतः शनिः | सर्बाश्परि दरे भचक्रम् । रषं क्ा- 

` प्रमाणानि चचचाध्यावे प्रनिपादविष्वनते । अच्छ यदयू- ` 

वध्वं स्वा गृहास्दापरि दूरतो भगणस्तत् कथं भग- 
खादिशंसथ गं हेरि च्यते ? चत्यम् । च्यत भूमध्येः खल- 

खवसगूं बहधा दितोवभगुः भवचक्र ऽश्विनोमुखे किलं ॒नि- 

बम् । तन् ले प्रोता सश्य इव चन्द्रादयो 
गुहा बुद्यादौ गह्चण्ा भिवेथिताः | भमक्डढ" हाद्- 

दशधा विभच्चंवं भूमध्यात् खल्ाणि प्रतिभागं नीत्वा 

किल बद्धानि तैः खलं; सह गृडकच्चायां ये खंपाताख्वे 

ताख् कच्चाञ्च राश्यन्ाः | तहत्प्रकारा राशय इति 

श. चिप्तसिदोक्तम् । कच्ाध्याये गोले च किञ्चिदिसतायथं 

बच्छालः । एवंविध भवचक्र खा बद्धा गणने नि- 

वेशितम् । अन्न भिवेधितं तत्र॒ प्रवहो नाम वाबुः। 

च च नित्य" प्रा्यमतिः । तेन समातं भचक्र' सखेचरः 

पञ्चिमाभिचखश्वमे प्रहतम् । यत् तख प्रत्यय॒भ्बमणं 
तच्छोघ्रतरम् } यत एकेना भशण्डलशख परिवत्तः । 

एषं तख्िन् भपञ्चरे श्लेचरे शौघ्तरे श्रमत्थपि खेचरा 

इन्द्रदिशं चरन्ति परव्थाभिभख व्रजन्ति नौोचोञ्धतरा- 

तवर्कच्च | आनन्तरकथितेष खखभा्गेष तेप्रां प्राग 

भणम् | तत् तदल्छगत्या, ` प्रत्यगगतिवं त्वात् प्रागल्य- 

शत्यः व्रजन्तो नोपलच्छयन्त दति भावः । तथा तश्छ भप- ` 

दृश्यो दक्िशेोत्तरावर्तौ तत्रये वारे ति भवत्ये 
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निगुक्ते” ण्मि० | तथाः श्रीपतिः} “खव्यापारात् 

-प्राग्मतिः सचराखासूध्वाधस्तायाव्यसौभ्यापराणि । गो. 

लाभिन्नः पञ्च॒ यातानि याजि तेबाश्ठक्नान्यन्यडेद्धनि 

तानि| प्रयमातिः प्रषडवायुवशेन तेषां नोचोञ्धदत्तजनि- 

तोध्व' मच्च सा खात् | याम्योत्तरा त्वपमदट त विभरूड- 
लभ्या षोढा गतिनिगदिदवमिह गृहाणाम्" उद्खताच 

म्च्वव्याप्ययुणभेदः । सा च उपय्यं परिसन्निवेि- 

तावयवनां सत्वे रवति तद्ध युणचनत्वात् ततः भावेऽ्य 

ष्यज्। च्यौदधाम् उद्धवायां न° | त । उद्धत्य ताये 

न° तल। उच्चता स्रौ । “उच्चस्य गहूपञ्यके ्वरगुरौ 

सेन्दौ नवम्यां तिथौ जम्ने ककटके घनर्वछधदिने 

भेष गते पूषणि। निद्ग्धे निखिलाः पलाशसमिधः 

सध्याद्योध्यारणेरा विभू तभभूदपूवविभवं यत्किञ्चिदेकं 

सद्ः” तिथित०घु० । “गुदखतः पञ्चभिरद्धरुस्वितं- 
शष्धव्यैनेः वितभाग्यपम्पदम्”, रषु: । “खोञ्स्वः 

1 ख्वण्टद्ेऽपि वा खदठ्ृदां वगेऽपि वा" ज्योति °त° । 

1 उच्चकस् अव्य °उञ्खं स+टोरकच । १ उतायं रतद्दिरिटि च । 

जनितमदस्वाद्धकेरुच्छरितोरः” “स्थितोदयाद्रेरभिषाय- 

। . मृञ्चकः माघः | उत्कषाय तरबादि ञ्चं ए शब्दवत् | 

` उच्क्ुस् नि उतृच्चिप्रसृत्पाटिषें बा चकषुयखा प्रा०्ब० | 

। शद्धो त्चिप्रनेत रउद्पाटितनेनरे च । ततः चि दञलूक- 

| रोति उद्धलूभवति उचचच्सयात् । ध 

उच्चटा स्तो उट्-चट-अच् | शलंशुनभेदे, र गुञ्जायां 
शचरूडालायाम्, भमूम्यामलक्याम् ५नागरदटस्ताया श्च । 

उच्चण्ड वि ° उदु-चडि-खच् । १ अन्तगं रेच्यतिकोपमे 
। शत्वशायुक्त अविकम्विते | प्रसरस्य गुं ५५ तदति ति०। 

 उश्चतरं च ° कम्म °। १ना<केडे शन्ते । २उज्दर् ममान च। 

उञ्चताल न ० उच्चः वालः इस्ततालः यव | एपानगोष्यां मस्त 

। वया तन उ्ंहेस्तालदाना त्तथात्वम् ।रउद्नततालण्चे च 

। उश्चटेव ए०उः श्रो देवः । वादेव लिका ०। तस ““अरवदे 

 वमब्नो इरिः" द्युत: सव्वदेवभयत्वात् सतप्रधान- 

. त्वाञ्च उतृलल्टत्वम् आतणव भागवते “ज्रयांसि तत्र खल् 

सत्वतनोन्टः णां शछ,रितिसत्वप्रधानत्वाव् तद्ध च यःसाध- 
नत्यसुक्तम् । 

द्र ए उच्छि्टः खल्ाऽयचिषबन्द्रो यत्र॒ प्रादिन्बण 

जिषटयन्द्लोपः | रालियेषे चब्ट्रत्ा० । 

| ९ चय इ०उत्पाच्यं चय; चिच्च । !पुष्यारेर्सोलने ।“'पष्मो- 

यं नाटयति" शकृ | “करिष्यामि शरलोच्छैसत- 
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च्छिरःकमलोश्चयम्” रघुः. ! “प्र् पसदभमेको चयेन कपा- 

खान्य कक्पालग्रष्टतोनासू"काला० २३,९,२० । उन्त- 

रेष परूषोशयेमेषैकथतविधाव् १६, ८,९५ । 
नारीकच्यदएकगुन्यौ “नोषिः खाइञ्चयोऽप्ययस्" मान्त ण्डः ̀ 

उत्कट्चयः। दउ््ममुदाये च कभु यः । “वाक्यं शा. 

द्योभ्यताकाङ्घायत्तियुक्तः पदोञ्चयः""सा०्द०। स निरष्या 

क्ि राभोऽधौ मनःशिलोड्धये" रामा० । ““दकतः 
सरितः सर्व्वाः गङ्गाद्याः सखिलोञ्चयाः'' भा०्व० दद 

अ० ¦ “नैकद्रव्योञ्चयवतीं स्द्षिपरणापणाम्, भार 

अहु०३०अ० | शिलोञ्चयोऽपि चितिपालसच्च :" रुः 

कम्मं छि चयच् । ४ हस्राभ्यामुडु्यादवविते नोवारेभदहारा०। 
उद्चलं न०। उद्+चले-खच् । १मनसि हेमच० तख “श्यं - 

शय' मद्ाबाह्ो ! मनोडनिगु ह चलम्” गोतोक्तं खञ्चलख- 

भावलत्वात्तथात्वस् ।२चलख्भादसातरे ति ०। 
उच्चलित ति उद्+चल क्त | गमनोद्यते प्रस्तुते गययज्ञे 
उच्चललाटा स्त्रो उच्चं ललाटं यद्याः | उच्चतललाटद्हपदले- 

णायां स्तियास् । सनी णां च दलं रणम् कन्याशब्टे वच्यते 

छचनोच लि० उनच्खौख नोचैख मयू सभा० | उच्नतावनत 

प्रेथादौ “द्रटारसुञ्नोचानां कन्म हनां गतिम्” । 
भा० अश्च०१६ खण 

उचा चव्य °उद्+चौ- डा । !खज्गँ :थब्दारथे । “अमो य ला - 

निदिता स उद्धा ऋ १,२४,१० । ““डज्ञा उद्धंःप्र- 

देशे" भा० । “श्वा दिषि दलषिण्पवन्तो्स्यये'' क ० 

१०११०७२ । “अकाकं दयु न््सधिषञ्च कदिषू चो _ 
९,२,१० । “खज्चा उद्धः” भार | “अवतमुच्धा- 
चक्रं परिज्मानम्? ८,७२, १०। “उद्धा चक्रमृप- 

रिख्थितचक्रस्” भा० उश्चावक्ः नीचादुञ्चाचक्रथय 
पातवे वाः: ऋ° १,११९.२२ । शउन्रताय! स्तिया खी 
र्ारणत्पक्तिगणास्तटोस्तम्” माघः । 

उच्चाटन न°उद्-चदट्-िच्-ल्य्, ट. । {उत्माटने खस्यानात् 
शवि्ल षणे "उचचाटनं खदेधादभ्वं'नं परिकोन्तितम'” 

दति था०ति०ङक्तो ३बटकश्ड्ान्तगतेऽभिचारभेदे च| उड्ाच 

तेऽनेन करणेल्यट | तन््ोक्त 9तद्याधनकर्मगणि | ` 
तन्त्रसारे वगज्ञाया अभिचारप्रयोगे कुण्डलचलण- 

स॒पक्रम्य “वश्ये तु चतुरस' चाकषेशे तु व्कोणकम् । तथे- 

बोचचाठने परोक्त" षट्कोणे मारणं शटतम् । वर्यः मेषासनं 

शरेष्ठः करणं व्या्रचभ्प्णि | धान्लौ उगासनं परोक्त स्तम्भो 

गोचर्पयि खतः । उद्रासनं नथोचचाटे शिद्धेषे तुरगा- 
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सनम् 'भारये सङ्िषीव््ं भोर च गजाखनम् । मधु- 

लाजतिल्चाटोनि षष्यथान्तिक्षराणि च । चखकर्पये तथा 

लोध्रं सतिलं भधुरान्वितम् । निम्बयद् द वेलाज्ञ विह ष- 
करणं परम् । इरितालं हरिद्रा च शयेन च संयुता । 

श्वस्प्रयेत्ततु देदिथि ! प्रन्नाञ्चोव गतिं मतिम् | षाजिना- 

यद्य सारेण रुधिरेण च होमयेत् । मारणे तु दिपोदेति ! 

श्कधानार्नौ इने निधि । चुद्राणां काकपक्ताणां ब्टह्धूमिन 

खंदुतम् । लाजान् दिमधरोपेतान् सवं रोगप्रथान्तवे”तन्न- 

सा०डच्वाटनप्रकारा बहवोदधिता्तर घामाज्यप्रकारल- 

लाभि धीयते निबन्े ̂ णान्तिण्वल्म्मगानि विदे षोच्चा- 
टे तत; । मारणं तानि शंसन्तिषदट् कमैखि भनीमिणः। 
श्तिव्याणो रमा च्ये्ठा गः काली यथाक्रमात् । 

 षटकषां देवताः परोक्ताः तस्देताः प्रपूजयेत् + ईध 

चन्द्रे ्दुनि ऋं तिायुग्नोनां दिथोमताः । ्ोदय' चमा - 

रभ्य षटिक्षाद्थकं क्रमात् । तवः शुष्य सनाद्या अो- 

रा दिनेदिने । वरन्तगु पवष ख रङग भन्त चिरा: । 

जलं यान्तिविधौ शख' वण्छे वदङ्किरुदा इतः । सम्भ्रमे 

शिषो शस्ता विदेषे व्योम कोन तस् । उचचाढने टतो 
वादुर्मौभाग्निश्मौ रखे मतः। तन्तद्ग,तोदये सम्यङ् तन्तन्दमणड- 

ख्यतम् । तत्तत् कं प्रकततव्यं भन्तिणा निद्धित. 
कना | भोतांशुरचिल लौ णोव्योमवायुहविभजाम् । वरा 

खशन््रपोजानि षटकमद् यथाक्रमस् | गु नञ्च विदेभच 
खटा रोधन" तथा | योगः पह्वब शव्येते विन्यासा 

षट कर्मठ । मन्त्रान्ते {विहतान् लला साध्यवान् 
यथाविधि । गुधनं वत् विजानोयात् प्रश्न शान्ति 

कमेखि । मन्त्राणं दयमध्यस्वः साध्यनामाश्षरं लिखेत् । 

विदे रष प्ििन्नियो भन्तिभि्श्यकर्मणि । आदावन्ते 

च भन्वः खाचन््रोऽसौ स्यदः खतः । एष स्यात् लम्ब 

ने ख इय् क्तो भन्त्वेदिभिः। नाम्न आद्यन्मध्ये षु 

भन्त्रः खादर धनं ख्टतम् । विद्व षणविधाने त॒ प्रथस्तनिद्- 

छत्तमम् । मन्त्रान्ते भवेन्नाम योगः प्रोचचाटने मतः, 

अन्ते नाज्नो भवेदान्त्रः परञ्चगोभारये भतः" । भूतत्- 

दयः था०चि०।दण्डाकारा गतिर्भुमेः,एटयोर्भयोरधः। 

गोयख्ध, पाथकद्योदकं गतिल्िवयैःनभखतः । गतिव्प्राखो- 

भवेन्ध्य भूतानामद्यः शटदः । धरे र्दवे क्यात् 

खन्भनं वश्यमात्मदित् । शान्तिक' पौटटिकं कमं तोवख, 
तैजसक्षया । मारथादीनि भरतोविषश्ोचचाटनादिकम् । 

शव पिद्ेषण" शञ्जमूद्मे च विहायसः” । भूगमख्डला- 
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दिकं तल्ौवावसतेयम् । षट्कमेकरणमिभिक्माड़ द्रया 
छे “उपस्थिते नङाथल्लौ राषटुषौषाष दमभये । 

भूमिवित्तमहोत्माते भूतभोतिषिषतृष्ठ ख | धाल;परतरं 

कम्पी कलो शान्तिकर भिये! । भारथं शोड्षं शष विद्वेष 

खसयापि वा । वथोकरकस््ाणि लथोशचादभशन च | 
सैल साधयेन्नान्ना ततोनान्यत् शुभावङम् । विथेषतः 

ल् संबरोगो प्रद्रा थनम् । शतर.थां क्ममाये च तथा 

शन् पराजये | आनो श्िजिवे चे नातःपरतरा 

क्रिया” | घञ | उचषाटोऽप्यन्न एर | “उद्ासन 

वथोचचाटे ' तन्त्रसार: | 

उश्चार ४० ऊ ट्+-चर-खिच्-घञ् । !उच्चारणे “तदक येत 

चारः” ठ ° बो ०“भन्न्ो चारपरायणः*यु०। उच्चा ते 
खपानधायुना उत्किष्यते कम्पि घञ् | र्पुरोषे । वि- 

श्म लोत्सगविधानप्रकारः आ० तण नानावचनेदशितो 

यथा विष्् धर्मोत्तरे “निद्रां जद्यादृष्ट्ो राभ ! निय 

भेवाश्षोदये | वेगोतुसर्गं ततः शत्वा दन्तधावनपू व्वेकम् । 

अरुणोदयक्नाचमाह ्लन्द्घराणम् “उदयात् प्राक्, 
चतस्लसतु नाडिका अरूणोदयः | तत्न स्ञान' प्रधः 

स्याद्धि एरतम' शटतम्'"' | नादड्धका दर; । ̂ ना- 

-़ोषरथा दिषानिथम्''दूय्.क्ते:। विष्णु ध्नौत्तरे "वेग 

लद कर्तव्यमन्यन करोघवेगतः' | ““ वेगरोधं न क- 

तव्यमिति त कां दिं मन्तव्यभितिबत् भावाश्यातेतर- 

त्वात् शाधत्वस् । शआायुदोयेऽपि “न बेनिनोऽन्यलिद्िः 

ख्यात् नाजित्वा साध्यमामयम्” | अद्धिराः “त्वाय 

परचिमे रात स्तत आचम्य चोदकम् । अन्तर्धाय ठरै- 

भूमिं शिरः प्राटष्य वासा | वाचं नियम्य यद्नोन 

हीषनोच्छासवर्जिवः। कुच्याना तरपरोषे ठ शचौ देशे सभा- 

हितः? विष्ण पुराणम् “तत; कच्छ' खषल्याय ङ्य 
न्मोल" भरे्वर ! | मैक त्यासिष वित्िपमतीत्याभ्य धिकं मुव 

विर नानिचिरे त्न किञ्चिदीरयेत्" । कलयषष 
कालम्, मेल भित्ररेवताकपायुसम्बन्धात् धएरोषोव्रगम्, 

नैकं त्याठल्यानदेधमारम्य ऊल्यायेत्येनो पस्छिनि; । शष 
 पिक्ेपसतोन्य दूषुष्थिपयोग्यदेथाहर्हिः ] सहैशपरिमाण 
माङ् पितामहः +^भध्यजेन त॒ चापेन प्रशिप्त् धर 

लयम् ; इष्तानान्तु थति ९-र' शच्छ' भत्व) पिचच्चणः'' । 

आपस्तम्बः ^शूलरषठरीषे श्यात् दश्विणां दिश्च' दचति 
णापराण्वेति" । दखि्ापरा मैश्ैती । भ्न; “भूनो- 

अवारण षा कख इदः । दचिषाभिहो 
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रालौ शन्ययोख यथा दिवा?" । उच चार, पुरीषम् । यक्ष 

। यसव चनं पर्य्हसदच पर्वा हणे पराणे च प्राङमहखः । 

उदम खस्तु मध्याङ्के निथायां दक्षिणामुखः” इति तत् 

-उदेङःमखेन स्ेच्छाधिकल्पाथं छर्याभिभखनिरारायैद्च 

नव॒ नियमाय देषलव्रचनविरोधात् | तथा च “छद्वो- 

दपणः प्रातेः सायाङ्के दच्िणामुखः । विण्म,ले खा- 
चरेद्धि सध्याथां परिवजयेत्' इति | प्रातःशा- 

याङ्कपब्दौ दिषाराब्निपरौ पूष्व शक्रम तुव चमे कषा क्यत्वात् । 

सन्ध्यायां परिषर्जयेदिति. ठ॒पीड्तिषरपरम् । यमः 

“कतया यन्नोपधीतन्तु एतः ̀कण्ठलम्वितम् । विरले च 

चहो क्यीत् यदा के समाहितम्” । षतः टे 

कण्डल न्वित" निशीतम् । अनर लभ्वित' निषोतम् । “ंबीतं 

सामे ले५इति तेन्तिरोय श्तेः । भाषे एनकादिलय । 

एषलम्वितं निपोतम्'' दूति बौधायनवचेनाञ्च | तथा च 

रषत् लत्वा एष्लम्बितम्.. न्वे इत्यथे: । च्यत व्य 

वस्यामाद् सांख्यायन; । “यद्ये कव्सत्नो यत्नोपवीतं कें 

छत्वा आवगुरिहितः'” इति के दकिणक्रे । “पवित्र 

दक्षिणकरे ल्या विण्मलमाचरेत्” इति ख्टतौ तथा द- 

नात् } खषगुर्ठित; शतथिरोऽवयुखठनः । मतु; ` खाया 

याभन्वकारे वा शात्राबद्नि वा दिजः | यघाददषखः 

कुर्यात् प्राणवाधामयेषु च'' महाभारते । ^प्रत्यादिय' 

प्रतिजलं प्रति ग। श्च प्रतिद्िजम् । भेन्ति ये च पथिषु 

ते भवन्ति गतायुष” प्रतिः शांचख्ये । महः “न मूलः 

पथि कुवत न भदनि न गोव्रजे । न फालकृष्टे न जणे 

न चित्यं नच पर्व्वते | न लीर्पदेवायतने न वल्मीके | 

कदाचन } न ससत्वेष गर्तेषन गच्छन्नापि रुथः । 

न नदोतीरमासाद्य नच परं तमस्तकरेः वायुग्निविप्रा- 

भादिश्यभपःपण्यल्तयैव च | न. दाचन इर्व्वीति विरम् 

लख्य विजनम्” । श्वत्वेष प्राणिमतच संसत 

उल्ितः प्ैतभ्रकिनिषेधोऽधिकदोषाय | वशिष्ठः 

“आहारजिहहारविद्धारयोगाः . छसम्भृता धघनाविदा त 

कायः | वागृबुह्धिकायप्रीणि तपस्तरेव धनायुषी दुप्रतमे 

च्व कार्येण | निरो मूत्रएरोसोव्सगेः विदरः स्त्री- 

सम्भोगः । योगः वमाधिः । वागयुश्तिरश्वभासापद्यागः | 

अश्चिगुपिरनिष्टचिन्तात्यागः । हारीतः "ाष्ारन्तु रहः 

क्रयात् निदहारच्चंद सवदा । युप्राभ्यां लच्छ् पेतः दयात् 

प्रक्षा होयते तया” | विन् एरा्म् '"सोमाग्नकण्ठ 

वयुनां पूखाना श्च न पष्प \ क्यौ टोवनरिष्ठालस्- 

२६० क 

८ 

गं परिडितः” | आपस्तम्बः "नच सौपानतणोः 

मूल एरोषे कययीदिति'” । बडनानुः “करुष्टद्ोतपात्रेण 
कत्वा मूलुरीषके । मूत्रठच्यन्त॒ पानोय पोत्वा' चान्द्रा 
यणद्चरोत्” | भरहालः च्य तिष्य विरसत्र लोट. 

काषढणादिना । उद्स्तवाषा उत्तिरेट्डद' विष्टतमेडनः” 

उदस्तवाख्ा कटिदेणादर्चिप्रवस्तरः?? खा ०त ० ^मूनोद्धारौ 

च कारयेत्" “य॒ स्ोश्धारं विना मूत सव्यंग् परायुख गच्छति 

चख° | “दाने तपचि चौय च यश्यम प्रथितं सनः 1 

विद्यायामथेलाभे च भातरद्वार एव॒ सः? हतो | 

उद्ञक्घय चारोगति; | र यषह्ारोनां राशिनक्षवरान्तर् 
सञ्चारे | ` कश्लाटक्चं शतेनान्द् यान्सु चित्रशिखरखिडिष । 

ङ्ञ्वारे संदहिक्षाकारः" सिण्या०्त० । `. 
उच्चारण न° उद्वातेन कण्ठाद्यभिषातेन चायते निष्पाते 

उदटू+चर -णिच्-च्छयट् । कण्ठता ल्व द्यभि घातेन शब्द्जनके 

व्यापारे तत्रकारस्तु “खाल्मा बुद्धया सभे्यार्थान् मनो - 

यक्षे विवक्षया | भमः कायाग्निमादन्ति स प्रेरयति 

माश्तम् । शोदखोमूबयं मिषतो क्न माप्य भारतः 

वान् जनयते तेषां विभागः पञ्चधा मतः*द्ति शिक्षो 

क्रदि णावसेयः । वखोतृप्तिस्थानानि चाष्टौ | "अषौ 

स्थानानि वर्नाः कण्ढः भिरस्तथा '। जिह्वामूलं 
ख दन्ता नासिकोष्ठौ च तालं च? शक्ताकेडक्तानि ` 

विष्टतिवर्गदे द्या । ग्रा च कण्ठता ख्ादयभिघातिनं बौ - 

च्ञार्यसन्म्रस्तधा" शश्वरथब्दे अना ^ चिन्ता०१०२६ 
शठ दशितम् । "खङ्खारथन्नोऽथ गिरां दवान् माषः । 

“वेदोञ्चारणथकाग्थाथसयुक्त तन्व्या तस् भा०ब०२१४ 

अ०“सज्ातोयोञ्धारणानपेक्ोञ्चारणविषयन्वं वेद्खापौस- 

पेयत्वम्'" मौमांसकाः बेदान्तिन ञ्च प्रतिपरिदिरे । ` 

उच्चारित वि उद्धार-तारकाण इतच् | ¶दातविोद्यगे । 
उद्+चर-णिच-क््ंणि क्तं । यखोच्चारणं छतं ताहेथ 

वर्थादौ “तण शक्निनेकल्य प्रमाद्कृसद्रादिभिः । चन्यथो 
श्वारिताः शब्दः अपशब्दा बूताः" भर्चह० [ - घंद्+ 

॥ 0 ये चर-क्र । उद्खरितोऽष्यक्ताये “सश्डइ्रिषः 

शष्ट; सकदथं गमयतीति” तत्मार्यं न्धं न्यायः । 

उश्चार्य्यं यव्य ° उद्+चर-पिच+-चडप् । ?करटादाभिधातिन 
छग्वाद्ये यये"। कश्पीण्ठि यत् । २डञ्चारणीये वादौ वि °। 

उच्चार्यमाण निर उद्+चर-णिच ~क धि शानच्च । 

यख्छोज्जारणं क्रियते तख्खिन् वर्छादौ “कख चित् का्यायो 

दाय भाश्यो वख इत् खं त्तः, भग्धमो° । 
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उश्चावच लि” उदक् उत्क.टच्च अषाक् खपशटच्च मयू जिर। 

उत्क, टापर्टातके नानाभेदे “उद्धावचैरपि गतेष् शच्- 

खंख्याम्” माघः ““भवतय् तेव सहा नाद्य उतेवोद्धा- 

वचं निगच्छति" शत०मा० १९,५,१,१६ । अथ खलू्- 
श्चा जनपद्धमां सामधभ्यीञ्च तान् विवादे प्रतोयात्" 

आश्व ०ण्द० १,७.१९, | ““उद्खावचेष भूतेष स्थितं त' व्याप्य 

तितः" । “ङञ्खवचानि भुतानि खततं चेटयन्ति याःतु 

उञ्चिङ्ट इण !दणगड्सत्खे, र्कोपनषुरूपे च भेदि ०। 

उचिटङ्ग ए° विषकोदभेदे ( उचिद्धःड़े ) चते “जङ्गमख 

विषलोक्गान्यधिषानानि पोड्श' द्ुपक्रम्य "टिकविन्- 

म्द्मरराजोधभतखोिटङ्गसखद्रटसिकालविषाः'' श्य॒क्ञा 

तश्च ॒शकतुख्डिषत्वमष्य कम् 

डोशतपदीखूकबलभिकाष्टङ्गोश्रमराः गकतण्डविषाः” तेका- 

सत्पत्तिस्यानमपि तलो क्गम्वर्पाणां शक्वर्य यवपूत्य - 

खडसम्भवाः । बायुन्न्ब परलतयः कोटास्तु विविधाः ख्टताः'! 

इत्युपक्रम्य "4 उच्छिटङ्गोऽभ्भिनाना त विरि दि- 

इगेमयुरिका"इत्यादोन् अटादय कं.टानभिधाय^“यदटा- 

द रेति वायव्याः कोठा: पवनकोपनःः "सु ° | [ वस्त्र खणड । 

उच्च ड(ल) इ ० छच्नता चूडा यख उख्य वा लत्वम्। ध्वजोैस्ये 

क्धःशिरम लि उच्चं दन्तः शिणोरख् ] उन्नतभस्तके मह 

चरै ' "भत्व :{शिरसा सतव"कमा०। वा रोः शलवस् । 

उच्चौ अवस् लि ° उद्धंरचरतं चयोऽस्य । {उक्नतके सखद्र- 
जाते च वश्े इन्द्रख थाहनमूते सप्रमुखे २अश्वभेदे ए०। 
खस्थः चोत्यत्तिकधा यथा “तत उच्चः चानाम इयोऽ- 

भूडन्द्रपाण्डरः”” भाग ° ऽख्क० ७० | ““ग्टद्ोतोऽखः 

सप्र्खस्वयः न्डप बलात् किति ` भागवतोक्गो रख शप्र 

त्वम् । 'धन्वन्तरिस्लया मद्य च्रोदेषौ कौस्तमो्मः । 

शशाङ्ो विमलापि ख्त्तस्य्,: 

` हयोरभ्यः पोयुष" तद्नन्तरभिति" रिषं ० ५२० आ ०। 

“खङ्गो रश; खवास्तेन हयरत्नमहारि च" कमा० । 

“उञ्च :खधाजलनिधेरिष जातमाल्ः+““न विल दौ; चवसः 

पट् कमम्” माघः। “उच्चौ ःचवमश्चानाम्', गोतोक्ोः 

भगव हूविभुतित्वभस्य । “उदधौ: खवः चतानश्वान् बलादभ्यान- 
यदिवः' इरि ०१४५० 

चों चेऽ नयान्” इरि ०१५ ६अ० खवा विसगद्य 

अत्वे उद शृशरवा अप्यत । अरा ण्रषो, यदन्तत्वभपि | 
^उचेःववसंनत तत् प्रणिपत्य समर्पितम्” देवीमा” | 

उड रन्न ब्द ष्टथोति शु-अञ्चन् । इ३बधिरे वि०। 

“दिधांगजघतान्नागान् इयां. 

{ १०६४} 

“ख च्छतुर्डोखि टङ्गवर- | 

संमन्ततः। उचः खवा 

च्छ 

उचै नण ुष-भावे क्र उश्चषुंटम् । ( ठेडरा ) सष 

लमच्राव्यघोषणायास् । 

उच्र्धाषिं ए° षुष-षञ् उच्चं षषः । !शव्वं जमयच्राव्यणन्द् “यदु- 

ञं धाषस्तनयिल्न्.रिवदहति ' यत ०मा०।७ब०। २८ 

न्दान्विते कन्दनादौ ९ब०। शशटरमूत्ति मेरे उदधौ षाय ̀ 

ऋरन्द्यते""यज्ञ०१६,१६. । 

उच्च स् अव्य°उद्+चि-डसि । १्गत्वे, २ उन्नते रमति ४ऊ- 
छदेणजाते "उच्च रुदात्तः"पा० | “उच्चं खद्धो श्चवास्तेन 

कुमा ° “शिलोञ्चवेाऽपि चितिपालसद्धौ'" रघुः “विचक्षे च 

` शंडितेषु शङ्खः” किरा ० । “लत्वा हेलया पादश रं - 
छ विद्िषाम् “उ्खरधःपालिपयोम चोऽपि" 
“जनोऽयम् दध :पदलक्कनोत्कः ^“उङ्ख {ह ररकयं ङ्गम्” 

कुमा०। यावः काले बहति सचिलोहारख इर्विमानाः? 

भे च ०] “उ रति भन्दतारसताम्'* चनद्रालो , अख 

अब्द युखवाचितया प्रक तरप् तश्प् च ततः अद्रव्यं 

परक च्म । च्खंलराम् उचंलमाम् । अच्च 
व्वातिशये ““उद्खौस्तरां वच्छति . भँलराजः” कुभा० । 
द्रव्यप्रकर्षे तु ना । उदकं खर उद्धम अष्युदचत्टलादौ 

भाघ; |. 

लि° । अभ्रियोश्चंः कथने उच्ध'ष्+ल-क्ाणरलौः 
ल्यप् च । उद्धःकारम् उद्धौरतवा उड्धौःकय अपि, 
यभमाचरु' सिन्कौ० । 

उच्छन्न ° ज्डु-ख्दक्त। लुप्रमाये अच्छन्नं 
प्रच्छत्रसन्धे बेदख्याचास्मूलत्वेत्यादि विधिवादे भथुराः५ 
यथा च बेदख्य छिन्नमूलयन्यतया उच्छन्नत्येऽपि अवि- 
म्ोतथिष्टाचारादेव तदहुमान'तथा सभधनाय शब्द्चि° 

शब्द्ाप्रासायय वादिपूष्च पश्च भिरख व्यवस्थापितं यथा | 

“खादेत् खल्याचारयोदमूकत्वे तोच दादि उवाद - 

देव त्वसिद्गं तथ। डि वेद्षमानार्था महाजनपरिग्टद्ोता ष | 

ख्छतिः, खार्योपस्थिव्यनन्तरं खटव्यथातभावकवेदादुमानेऽपि 

प्रतीतिप्रायम्यात् साध्यपरसिद्धायैश्पजौव्यत्वाञ् रूटतेरेषा- 

पूजव दिाक्याथैन्ानमस्तु किं वेदेन, तदथेख खटतित 

ख्व सिद्धः श्चपन्य्य शब्द कचेव्यत्वेत्र रटतितोन्तातख 

स्तापकत्वे नाहुवादेकतापत्तेशच शा च शर्यन्तरादित्यना 

दिरेव सदतिधारावष्यको, अन्यथा मनुख्ढतेः पूत तवापि 
बेदादभानं न ख्यात् | रव्या च ख्यतिः षटतिजञन्यवा- 

कयाधेप्रभाजन्धत्वेन भद्ाज्ञनपरिष्टहोतत्वेभ च प्रमाण 
भिति नान्परभ्यरा } प्रयत्ता च शतिः ख्टतिमूखं 

नाचुभिता आखतुभितवेद्षत् व्खा अदुभाषकुत्वात् 1 
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वेदाथेख्टतिताप्रसि्िसतु प्रसिद्धपेदमूल षतिसाहचरय 

भ्वनात् प्र्थचवेद्ाबोधितलोभन्यायमूलश्टतातरिव तान्ति- 

काणां लिङ्गाभारुजन्यनेदमूलकत्वभ्नमात् सम्भवन्डला- 

लान्तराथां केदमूलत्व' कलयति | अथ ख्टरिनिञतदे- 

वेद्मूखकरत्वप्रसिद्धिरपमि सहाजनपरिप्रहोता खञ्च सा 

वेदम लल्निवन्धना चखविगोतमद्ाजनपरिग्टहोतवेदमूल- 

त्वप्रसिञ्जित्वात् प्र्बेदमूखख्टतौ तवृप्रसिद्धिषत् | एषं 

जेदाथैष्तिताप्रदिद्धिरपि अन्यथा  महाजनपरिय- 

ह्ामाद्रे बेदष्ट्योरपि प्रामाण्यं न स्ादितिनचेत् न 

यूपस्य दिष्टतिसतत्प्सिद्धौ व्यभिचारात् ललो- 
भादित एष तत्सभ्भवात् विचारकाणां षिप्रतिपत्ेश्च | 

तत्र ततुप्रसिद्धौ विगान -मष्ाजनानामिति चेत् न 

तत्रापि बूकान्तरसन्धधादिप्रतिपत्ते च विगानभेव तेषाम् 

प्रतएव शतोनं न्यायमूलत्वे सम्भवति बगेद्मूलत्व- 

प्रसिद्धावपि न नेदमूलत्व, नच बेदमूलेयभिति छतवा 

सते हाजन प्ररियहात्तनलत्' ` वेद्मूलेयसिति प्र 

थमं यहोतमशक्यत्वात् शक्यत्वे या किमलुसानेन, न च 

जेदुमूलत्वे न प्रकारेण महाजनपरिप षः, अशिक, मन्वा- 

दिष्टतित्मेन पक्ष॑ महाजनपरिपरेयोत्तरोषां. परि- 

अ्हादनुष्टानाद्य पपत्तेः } एनं होलकाचारेऽपि वेद् 

लिङ्धेनैव ऊत्तव्यताक्नानोपपत्तेः किं बरेदेन, तदथ 

जिङ्गादेवोपपत्तः, चागो तः -ल्लौत्लिकविषयकरथि्टाचा- 

 श्खवेदमूखत्वद्थेनात् बेदादभाने चाविगोतशि्ाचारत्वेन 

. भओजनाद्या दरोऽपि वेदभलः स्यात् ेद' विनापि ततृकन्तं 

व्यताधोशम्भवाद्न तदधेबेदद्ति इ्ापि ठच्छयम् । चा- 

चारकन्त व्यताहुमानयोरनादित्वे नाचारार्णां कत्त व्यताचु- 

जानभूलकतवान्नाग्परम्मरा । न च पूर्व्वा च॒ मालसापेचसत्त- 

राभानसिति खतन्तरप्रमाशमू् लकत्वाभाषात् खाध्यव्याश्धिपन्न 

धर्म तासन्तवेन पतेधां खखतन्त्प्रमाणत्वात। नापौतरप्रामाण्या- 

ध्रीं सर्भरख प्राभारयनितिन निरपेत्तत्व, प्रतय्तादेरपि 

तथात्वापन्ते;। एतेन विवाद्पदमाचारो निरपरे्वप्रसाणमूल कः 

ऋअविगीतमदहाजनाचारत्वात् प्र्चक्तवेदमूलाचारवदिति नि 
र [ ५ > 

-रम्तम् अनुभानस् निरपरेरपरनरत्वात् प्रसाणमुलतवेनेवबदधे 

रुपपत्तेः निरपरेत्वख गौरवे या प्रयोजकत्वाज्च । न च सापे- 

त्वम न प्रमाणता व्याप्रया दित्वात् अन्यथा प्रमाणमर- 

पेच्यख उ्यच्यत } नचाचारे बेद्मूलकत्व? शि स्लटतुमानमु, | 

श्सदधेः व्यभिचारादन्यथोपपन्त च्च । 

सह्वाजनपरिग्रहात्तथा । न हि वेद्मूलेाऽयभिति लत्वा- 

न च वेदमूलत्वन 

(१०६५ 
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मड्ाजनानां तत्परि: वेदमूलत्वख प्रथमं ्नातुसशकय- 

त्वात शक्यत्वे वा किमहुमानेन । न. च वेदमूबत्वेन सहा- 

. ज्ञनपरिग्डहोतोऽयमाचारः इति न्नात्वा तन्न महा- 

जनपरिपहः, गौरषात् असिद्धे पृष्व महाजनपरिप- 

दादेबेात्तरेषां परिपहाल्ठानोपपत्तः । तादशख्टत्याचा- 

रयोशदमूलत्वेन व्याप कदूलत्वरिद्धिरिति चेत् न अस- 

स्भवन्य्.लान्तरसो पाधिल्वात. अन्यधा लोभन्यायमूलर्टते 

स्तत्मरङ्धः । आस्तु खडग्याचारयोरनादित्व' न चाचारात. 

ूटतिः श्त्या चाचारः द्यन्वपरम्मरा मूलभूत प्रनाणा- 

भावादिति वाच्यः श्व्याचारयोरुभयोरपि प्रमाण- 

त्वात् । न्यया न ततो बेदालुमानसिति। 

उच्यते प्रलये पूव्यं रटत्याचारयोरद्ेदात् सगादौ निय- 

सव्यस श्वरप्रणोतवेदमूलत्य' खटव्याचारयोः, अन्यथ: म्ला- 

भावेनान्वपरस्यराप्रसङ्गः | न च मन्वादीनामतोन्द्रियाये- 

दर्शित" ठददुपायजच्रवश्णादेस्तदानोमसन््वात् पूव्वं पूव्वं सग॑- 

सिद्चसब्धेन्ञा णप त दइ्तिवेत् न प्रमाणाभावात । स्र 
त्याचास्योः प्रमाणमूलकत्वमेव तेग टकभिति चेत न 

प्रतिसर्गे तेषामन्यान्यकञखने नो रपमितेकखव निनय 

सर्ववे तष्य कल्नात.। न च श्ढतय एव तत्प्रयोताः 

सन्वादिकटः कत्वेन खूटतौ बोधात्, ऋडतानेव 

ख्टतोनां अदभूदत्व्मरणाञ्ख । एवञ्च ख्टव्याचारयोर्मदहा- 

अतपर यडादुवेदमूखल्दस धकसपि भगवति प्रमाणम् । 

चतएव “प्रतिभन्वन्तरं चैषा खतिरज्याऽभिधीयतः' दत्याग - 

मोऽपि । रवश्च पूववप्रचवेदमृलातेव रढता्ारौ असे 
च॒ कालक्रभेणायुरारोग्यबलश््खापहखधारणादि शक्त र- 

इरदरपचोयमानत्वात् तदध्यबनविच्छेदात् शाखोच्छेदात् 

खटग्याचाराभ्यामेव कत्तव्यतामधिगत्य प्रडत्तिः | नन्वव 

श्डतिरस्तु बेदमृला मङ्गलाद्याचारस्तु रश्वराटेव भविष्यति 

श्टलिष्वादिसश्प्रदायवदिति चेत् न वं्धव्यापारघटि 

तस्य वत्तदाचारद्य गुख्त्वे न “मङ्खलमाचरेदिन्यादिता्य- 

खव लाघवेन कल्मनात्? । 

निदश्ताचारणौचेष् परपाकोपरजोविष उच्छन्रबलिभिक्तेः 
भिन्नकांस्योप्रभोजिष? छतः । 

उट्-र्लं च । आधारातिक्रभमेर स्यान 

बते । द| उच्छलत् तत्रव दटोच्छलच्छङ्खपुलाकुलेन 

माघः “'खच्छन्दोच्छलदच्छकच्छङ्हरच्छातेतराम्ब चटा 

व्यप्र] ल्य ट । उच्छलन परितः ज्ञवने न° | 

नासां 

। उच्छादन ग० द् खद् -णिच-द्ट् ट् । १अराच्छादामे 
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९ गन्बदरव्यद्ारा देहमार्जने च अमरटी ० “सापो चा- 

इनेन राभा० । 

उच्छास्त्र लि ° उड्ृतं थास्त्नात् प्राण्स० । १अतिक्रान्तथास्त 

२थास््रविरद ऽधि च । उतृक्रान्तं शास्त्रं यल । 
शास्तातिक्रमयुक्तो उच्छास्त्र यया तथा वतेते उच्छासः 

वर्तिन् थास्त्नातिक्रमेय यथेश्चारिण स्तयां डप् । 

“न रान्नः प्रतिग्टह्णीयात् मूर कसति नः | या 

ख्ट० । “पनसो च्छासरव्तिन ः'” भागर० अच्छान्द् ° 

उच्छासन लि उत्क्रान्तः थासनम् । थासनातिक्रान्तरि । 

उच्छिख लि° उद्गता शिष्ठा यद्य प्रारब° | {जच्रतायं 

_ श्खद्चिषि वङ्कौ ए° “भङ्ग्यो खवलयिनि रः पा- 

 वकलोच्छिखद्य" रघु; । रत्चकनागङलजाति भागभेदे 

° ““तक्षकख कुलेजातान् प्रवच्छामि निबोध तान्" 

द् पक्रम्य “जच्छिखः अरभोभङ्गोि तेजा विरोहणः ” 

भाग च्ा०५७ ख० | 

उच्छिङ्धन न° उदू+शिधि आघ्राणे भवेदच्यट | ना 

रिकावायुनाऽन्तःस्ितकफादिनिःसारणये । ““उच्छिङ्घ- 

नेन इरत्तव्योददिभण्डलजः कफः" | “नेते विल. 

स्विनि विधिर्विंतः एरखयादच्छि्ुनं भिरसि षां - 

वसेचनश्च" च° । | 

उच्छित्ति श्छ, उद्+चछिद-भावे किन् । रमूलोतुपाभे 

म ^ ॥ “वहा तंहो तदुच्छित्तिः धरुषायैः”' 

शाग्खलम् । ^वद्धरः घ्व वानां प्रलागोधण््ोक- 

सैषयम्"" । प्रजानामपि चोच्छिचिपव्यसमदेतजा"” 
चश्व० “अविनाशो षा अरे अयमात्ाऽद गिदिक्तिभभा'' 

इ०ॐ०२१ | 

उच्छिन्न ति ° उट्+क्र । !समूलं नाथते २बिदक्िते । 

उच्छिरस् लि उन्नत धिरोऽख । शखच्रते रमाङात्पया- 
दिना उच्नतमस्तके सद्डिमान्विते “"चेला्जापि पित- 

रच्छिरसोऽभिलाषम्" कुमा ० भै ीदाग्यौदिना डि लोक 

उञ्नतथिरा भवति शपल्दटकमणा तु अनवरतिराः प्रसिष्नः 

उच्छिलीन्ध, लि * उत्थित चिलोन्ध,म् ।। लाके । २ विकतित- 

भिलोन्द्रवक्ते लि ०। “उच्छिशीन्धुाभजन्ध्याभिति" मेषदू°। 

उच्छिष्ट नि° उत्+शिष-क् । शभुक्ञावथिष्े, रत्यक्तं च। 

अयो ° यच् । \अश्तथोचे भतान । तलोद्छिष्टखाभच्छता 

सापवादसमभक्चप न्दे २७९. एष्ट उक्ता तल्लायं भेदः वषै- 

विषेषद्योख्छिरमाजने पापतारतभ्यात् प्रायशि्ततारनम्य' 

पायित्तपियेकादावक्ग यथा" खलमच्छिनदु यो मुके यो- 

भङ्गो चक्तणाजने । एष" लतः प्राह मुल्ला चाद्द्रायण- 

रेत्” चठ धिवचनम् । “तज्ञ न्ञानाभ्यासविषरयभिति 
प्रार्वि° | “नाह्यणोच्छिरभोज्ने महाव्यातिभिरभिम- 
न्ह्यापः पिवेत्, ललियोच्छि्टमौजने बाद्ीरसविपकर न , 
ल्द त्तोरेण वत्तंयेत्, ैश्योच्छिषटभोजने लिरान्रोपोषितो 

जद्धयचलां पिबेत्, द्रोच्छि्टभोजने चराभाण्डोदक- 
पाने च ष्ाल्रमभोजन' चन्द्रायण वा खभिमन्तित' 
ललं पौत्वो पवसेत्" य्चलि ० ““्रतर्पत्वात् एतद् हमणख 

बाह्मण च्छि्टाशनेऽन्नानतः घलत् ख" लनिया- 

देः शभाधमवसच्छिष्टाथने सभाधमभस्शक्गमेतदेव 

यथायथमुत्नेयस् शदरोच्छि्ाणने ठ नाद्णद् न्नानतः 
सदिषयम् षडाल्राभोजनम्'? प्राण्विण | यथा 

परम्बः । ̂ अन्नानादुयसतु भुश्रोत श्दरोच्छि्ं हिजो- 

ततमः । विरान्नोपोषितोभूला पञ्चगव्येन शुष्यति?" । 

“रतदिहजोत्तमम इणादुत्राणविषयस् । षति यादिपरत्वे 
व्तयमाणविष्ण् बचनविरोधात् । एतदपि सहदिषयं च ` 

ल च लिरानेऽधमषैयभपि जपनोयम्” प्रावि । यथा 
छमन्तुः ।'“शदरोच्छि भोजने लिरालभघनपेयश्च जपेद्” 

“चान्द्रायणन्त् भयल व न्नानभ्याक्ते चवरियादोनाञ्च लि- 

पादपादशाजिद्द्या | लनियद्य च बाद्मणोच्छिटाथने 

जाद्ञणोक्नप्रायचित्ता्', श्य ततोऽणहम् । रवं षै 
शदयोरपि श्ापि्चया पूथ्ं षणेलेनो्रेयम् उथनो 
वचने वशक्रमेण हुसितप्रायद्वि्त दगात्" प्रा०वि०| यथा 

“अन्नानां भुकषणेषस्तु भकितोवेदिं जातिभिः चान्द्र बच्छ 

सदश्च कनात षां पिथोधनम्” | तथा विष्णु रपि न्याय 
प्ापतनेवायैमन्वाह् ।  “आसच्राद्ाणने तिरा, वन्त'त 
जाद्मणः खद्रोच्छि्टा्यने वमन छत्वा शप्ररात्र' ३. 

श्योच्छिटाथने पञ्चरात्रम्, राजन्योच्छि्टाणने वि 
रात्रम्, राजन्यः गद्रो्छष्टाथने पञ्चरानम् वेश्योच्छि- 
शाथने । लिरात्' वैष्यः शरटरोच्छि्टायने च” “अल वभ" 
क्तवा पयसा वत्त^तेति ववं नान्वेति" प्रार्ति° । 
“"चरड़ालपतितादौना च्छि ्ान्नखय भक्तणे । दिजः शुष्यत् 

पराकेय शरटः ठच्छेण शद्धातिः' अङ्गिराः'“एतदस्ञाग- 

विषयं श्चानतो हं युण्यादिकम् प्रा ०बि०। भहनापि सामा- 
न्याभ्योच्छप्रकरणे । “ष्कः पदयुषितं चेव यद्योच्छि्ट- 

मेष च “कर. रखोच्छिदटमोजिन" इति चोक्तम् | शद 

त हिजोच्छिडभोजने म दोपः । हिजोच्छिषटन्तु भोज 

नजिति' तद्ध मत॒ना दद त्तितयोक्ते; ¦ एकर्प्किस्यसध्यं 
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केनदिदये भोजनपालत्यागे ततृपङ्किस्थानां तदच्नखुच्छिर- ` 

वत् यथा “अर्ये कङ्गा नास्नोयात् सतः खजमेर? ¦ । 

कोद्हि जानाति किं कख प्रच्छन्न" पातक' महत् । भट्स्त- 

म्भजलद्ठारभार्गेः पङ्क च्च भेदयेत्''व्याः। जलादिना पङ्क 

भेदाकरथे त शङ्खः ` ^एकपङ्गुयपविष्टानां विप्राणां भोजने 

कचित् | यद्येक्ञोऽपि व्यजेत्पालः गेषमन्न' विवजंयेत् । 

मोहात् भङ्खीत यः पङ्गाख्च्छिटसहभोजनम् । प्राजा- 

पन्य' चरेदहिप्रः स्तः सान्तपनन्तया'' । “धविडालादिभि- 

खच्छः दटमनत्र विवजंयेत्, अन्यत्र हर ण्य)द कस्य शात्" 

देष्लः चन्नानादुच्छि्टादिभोजने तदत्ताव्यमित्याह 

"'खभोच्मन्न' नात्तव्यमात्मनः शुभमिच्छता | अन्नाना | 

ड् क््तायै शोध्यं वाष्याशु शोधनैः" वमनपच्ेऽपि 

ऋअल्यप्रायचित्त' भवत्येव “आसखाद्धाशने विरावं पयसा 

वर्तेत बाहः, श्खटोच्छि्टाशने वमन" कत्वा सप्र- 

रालश्ठपवसेत्” विष्ण्ना वमनोत्तरसपि प्रायञित्त 

विधानात् “अनयानां भृक्तथेषन्त भत्तयित्वा हिजातयः। 

चान्द्रः कच्छः तद" ठ जह्मच्तत्विशां विधिः” भिता० 
बचनन्तु ब्राह्यण्ख सकट्द्नानविषयम् बलात्- 

प्रा०्त° 

आप्र 

कारालुस्चारेऽभ्यव्रो तरताम्ब.लाद्् च्छि्टपर मिति" 

रषु ०। अन्यञेः बलात्कारिते उच्छिटादेमाजनेऽपि दो- 

षएव । ““द्ासोशतो बलान््ेच्छश्चाण्डाद्य च दस्यभिः। अशुभ 

कारितः कम्प गवादेः प्राणह्हिसनस् । उच्छिटमाञ्ज 

नञ्चव तथा तस्यव भक्तम्" इत्यादयभिधाय' मासोधिति 

द्विजातौ ठ प्रजापव्य' विशोधनम् । चन्द्रायथन्वाड्ता- 

स्मः पराकमय वा भवेत्, देवलोक्तोः। रच्छि्ट- 

चाण्डादिसर्येऽपि दोषः" प्रा५ त क्तः यथा| 

“आपस्तम्बः भक्गोच्छिरटस्तनाचान्तचाख्डालंः शप 

देनदा। प्रमादात् स्शन' गच्छेत् तल कु्याद्वि- 

शोधनम् ¦ गायन्र्टस्खन्तु द्.पदां वा शत जपेत् । 

निराल्ोपोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शति । भृक्तोच्छिटो- 

ऽन्यजैः स्छ,टः प्राजापत्यः समाचरेत् । यङ्खोच्छि् 

खतः पादः पाद् खामाशने तथा” । “प्राज्ञापत्य न्ञाने 

अद्ध च्छिष्टोयेनादयसासः अये निचिघ्ठःनत् जिमी" 

काष्यपः “चग्दूकरान्त्यचाश्डाल- 
श्य् 

प्रा तर रषु | 

मद्नाष्यडएजसललाः । य् च्छिटः स्व.गेचतर 

खान्तपन' चरेत् । “एतजन्तानाभ्यासे सान्तपने ेनुदयम्'। 

प्रा त० बरह्मराये “उच्छिटेनत् खद्रेण शप्र; ख 

स्तु ताडः | उपवासेन शुद्धिः खात् पनासस्य,टणएव 
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वा| उच्छिष्टेन तु विप्रे विप्रास्तु तादशः। 

उभौ सलाम" प्रकृरतं सद्य एव समाहितौ" ।' "अनु छट 

जाश्ुणख नक्तमिति" प्रायञ्चित्तविवेकः | 

“सवेमन्नमेकलोड़त्य॒उच्छिटमोपे दभु" चा०व० 

गोभिलः! शदत्तावशिष्टे च । “उच्छ सतिलानु 

दभन् दक्िणायाद्धिधाप्येत्' चा० त०्जद्धघु° । “च- 

संख तप्रमौनानां, योगिनां, कुलयोषिताम् | उच्छः 

भागपेयं स्वात् दर्भेष विकिरञ्च यः चा०्त० ब्रह्मुषु । 

प्रे तच्राद्धे यदुच्छिष्ट' गद्धे पथ्यषितं च यत् | दम्त्यो- 

भक्तशेषञ्चन भङ्मोत कट्ाचनः श्राण्त० श्टति 

उच्छिष्ट पाकपाव्रं ऽवशिष्टम्, गदे उपरागे पथ्य षित 

ट्म्पयोराच्रमखाभिनोभोजनानन्तरं पाकस्याल्यामव- 

शिष्टभिति" श्राहचिन्तामखिः । 8मधनि । मक्तिकोच्छि- 
त्वा त्तख तथात्वम् । “उच्छिष्ट. शिवनिर्माल्यम्--खाड 

प्रणयते" ° ! ऊ टमोद्नः । 

उच््छिष्टगणेश इ० तन्त्रोक्ते गणपतिभेदे । तख मन्- 
ध्यानादि तत्रव इन्यम् ,. ^“भङ्ञोच्छिटोजपेन्नित्य गणे. 

थ सद्ा परिव" ““उभ्छिद्ाशुचिभूता जंपपूजनमा- 
चरेत्” । अड्च्छिष्टो न सिध्येत्, तदेवं समाचंरेत्"। 

“सटोच्छि्टोगणेथानो यच्तराजेन धौमता''दइति च तनैव 

( स्त्री वन्त्ोक्तो भातद्गोरेवोमू त्ति भेदे । 

तद्या मन्तध्यानादिकं तन््सारे दृश्यम् । “शभोजनान- 

न्तर देवि ! धिनेवाचमने कते "इत्युपक्रम्य ̂ “उच्छिटेन बलिं 

दत्त्वा जपेत्ङ्ृतमानसः । उच्छिषन च कत्तव्यो जपो- 

शाः खिद्विभिच्छता | उच्छिष्टज) गान्ध जायन्ते सर्वै. . 

सिद्धयः" इति च तत्रैव । 

उच्छिष्टभोजन इ° उच्छिष्ट पञ्चयन्नावशिष्टं भोजनमख । 

१पञ्चयन्तावशिषटख भन्तके “यत्तशिष्टाशिनः सन्नोशुच्यन्ते 

सर्वकिल्विपैः'' सतुना तथा भोजने किल्विषतारकत्- 
कोततेनात् तथा भोजनख करव्यत्वम् । उच्छि ट देवम- 

बेद्यावशिडः भोजनम । रदेवनेतेद्यभोजके च । 

“पतैदत्तसप्रदायैभ्योयो भङ्गे स्तेन ए सः'*गोतायां देवानि 

वेदने दोषचरषरात् देवाय द॒त्वव भोज्यता । 

उच्छिष्टभोजिन् लि उच्छ दतर भुक्तावशिट भु 

भज्ञ-णनि | निषिदधोच्छि्टभोक्ररि' "“्ररस्यो च्छटा 

जिनः" मनुः । [ष्धंते ख्द्-ल्य । ( मोम ) सिकचके । 
उच्छिषटमोदन न०्उच्छिष्ट भ्वमरोच्छिष्टः भध तेन मोदते 

 उच्छ्ि्यं लि° उडद्+शिष-वेदे नि° क्यप् । आवगेषश्णोये 
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कोके ठ रदे । उच्छेष्यम् अवथेषणोयेऽचादौ विर । 
उच्छोर्पक न° उल्यापितं च्थातरनोल्य स्थापितं शोषं 

यखिन् प्रारवन्कप् | चोर्पपधाने (वालि) प्रा दैव १। 

२उच्चतथीर्षके धान्यादौ लि° इव । जश्च" शोषे 
कायति के-क ¦ ३शिरःप्रदेये '“उच्छोषके चिवै कुव्याद् 
भदरकारयं च पादतः?'सतुः उच्छीोघके वासतुषुङ्ष्ख शिरः 

परदेशे" ङ्ध कभडः । { शष्के । 

उच्छष्क लि° उर्खतः शुष्कम् प्रासन | उद्ब्रहेथात् 
उच्छंन बि उदट्-शि-क्रं। १उन्नते र्श्पीते च ^इथोच्छनै 

किमेभिर्मेजः'" खा०्द्० } (शखनर्वरूदिोच्छर.भताखहि 
मद्रा्चम्'' दशकु०। भावे क्र | रेस्फोततायास् । (फोका) 

उच्छ,इल लि° दतं श्टङ्कलातः निरा०स०। {बन्धनर डिति, 

२नियन्तुर हिते, रअप्रतिबन्वं च ।“अन्बदुच्छद्खलं सत्वम- 
नय चछसत्रनियन्तितम्” ^“ ष्च द छ छव शङ्निसखलन” 
आधः | [पाठके ईजाथके च | 

उच्छ त्त, लि उद्+ख्दि-्च् च्छि कोप् । शमूलडत्- 
उच्छ ट् इ०उद्+-द्दि-भावे घञ !समूलोत्पाटने् विनाशने 

च “किंभिति सर्व्यपश्यूच्छोदः क्रियते" हितो० “ततः 

सत्यवत्यचिन्तयत् भा दौष्नन्तोवंश ऊ्छद' व्रजेदिति" 

भाग्खा०६५ अण | “सतां भवोच्छेदकरः पिता ते" 

रबु; । भाने श ट् । उच्छ दनमष्वलर म ०““यसतु नोच्छ) दनं 

चत्तो कुथिकानाचद्ारधीः" खआा० पण १६३ य | 
उच्छेद लि° उच्छदमरति उछ द्+अररये यत. ! १ख्बे 

इः खड्+ङ्िद- कभ खि स्लत् । २ शमूखखद्पाटमोये च । 

ऊं ्छघखं न ° ऊच्छि-ऽते उड्+शिष-कमखिषख्यट | १खच्छि 
ड “उच्छोषणं भूभिगतभजिद्धखाथयख च रच्छ 
चखन्तु वत्ति त यावद्दिप्रा विशच्नि ताः'"भदुः “रखती 
सख्लग.इलोचछ बणोक्तोट् यनच्छद् रष चुष्बवितम्"दथकु* 

शाब च्यट् । रमुक्तावथेषणे । 

उच्छोषण लि" उद्1-शग-णिच्-्यु । १ मन्तायके,२कृ्यो- 
षके च “यच्छोकम् च्टोषणमिन्द्रियाथाम्'" गोता | भाज 

च्छर् शशस्यक शोषणे | “तरसा चेदबन्धनेम सागरो- 
च्छोषणयेन स" "राका | “खच्छःषथं सभद्रख धतन' चन्द्र 

यययो? राना० | ; 
उच्छोषुक लि° ख्ट्-गुष-वान्डक | ऊदथोषप्राफे, “ख 

यदंवाभन्तरेनधान्यो दोचखेतोषधोश्लदनेन लोकेन माना 
कयाद चेका टर सयुः" अतन्जा०१६,३,३.१ 

उच्छ(चछ।)य इ०उद्+-चि-करये खच् व् वा । !रच्चदतायाभ् 
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` उल्लदतवा ह जदं साच्रोयते शति तख्याखधास्वम् 1 
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मान्ताः सम्च्छयाः” नोति , “खपरेदयु्ततस्तखाः 

क्रियतेऽ्यच्छ योनेः" भान्ा०६य२अ० | प्रासादैः 

इशतोच्छयेः"" भागच्ा० १८५अ ° }"पडहाधौना नरेन्द्रा 

श्वामच्छ गयाः पतनानि च"याणक्टतिः ।“उच्छगयपातन 

धनिनां द्शयद्जिव' कटस्ष° । “टङ्रोच्छ,येः ~ 

विशदे योवितव्य स्थितः खम्” भेट * । “युणा्व्जनो 

च्छयविरइवद्धयःः किरा ! २ उञ्ज्व्याद्को “उच्छ 

येण रुखितं चितेः फलम् ` लोला० । 

उच्छयणश न° उद्+चरि करणे-च्छट्। ऽओौजव्ये उट+न्धि- 
क्तरि च्, । २उत्ढष्ट लि° । “स्वा खुच्क,यथानि"? 
साश्च० ब्द०४,२,२१ | उच्छ.यथासि उत्कटानि"? 
नारा० इच्िः। 

उच्छाव न“ उद्+-खिच्+ ल्यट् ! उजं : चावरे उद्वोषे 
खदिश् कुपितो यस्तु गोतितः चाववेत् एनः । तिन् 

छते न दोषोऽल्ि इयोरुचछराव्े कते” विष्ण, ° । ^ख- 
 चऋावखद्धोषः” प्रा ९त ° रुनन्द्नः । 

उच्छित वि उद्+च्रि-अर्चरि क्त । उरते !जङ्खंदेथं 
प्राप्ने । “उञ्खेरुच्छितोरःस्यलनलिः "” माषः 

२खंजाते ३स्चनदधे 9 प्रदद्धे चमेदि °। ५ त्यक्तो डेमच ० 

उच्छ्रिति खी उड~+श्ि-बा० करणे क्तिन् । शखच्रमे उच्चता 

खाम् २उद्क्ेः च “यन्ना निधनं प्रानाः प्राम षन् ~ 

च्छि.तोःएनः" सतः । "चतद्धव्वमि चाद्याद स्वलिङ्गो- 

च्छो देत् "चच ° । रञ्जस ख्यायाम् “टको चय इड्- 

च्छतिषितेःः लोला ० । 
उच्छसित न° उद्+शस-क्त । श्विकाथिते, रेजोविते, 

श्रिते “विशदोच्ुसितेक भेदिनि; रषः । 8ग्राणेषु च 
“खाः खल भवतः कणलद् ल पतेरष्छरितम्'' यज ०। 

क्तरि क्तं । ५ उच्छाखयुक्तं द६ेश्चास युक्तं श्र नि । 

“त्वाम् तक ख्डोच्छङितड दया वोच्छ स भाव्य चवम्” मेषदू ° 
उच्छास इ° उड+शअख-षञ् | १अन्तम खचासे, आख्यायिका. 

याः २्परिच्छेदे, यथा द्थङमारख्य प्रयमोच्छाखादि प्राण 

वायोर्दौिगल्या ३बड्हिमेतौ श्खाशासेच। दौरा 

क, लो परवा च्छासपरे चणगाङम्” कात्या ° ““वायोभामेनिरो- 

धाञ्चन गर्भस्थः प्ररोदिति! निञ्वासोच्छासरुचोमखम्रान् ` 
` गभे धिगच्छति" उ ° । उच्छासवडना ङभेदास्तु तब 
दर्शिताः । “अङ्गाः चब्दश् च दण्रसगन्ध प्रञचारोच्छास्, 



उच्जं 

खम्भितशु्सितकथितरूदितादौनि विगेषानभिवडन्त्यः 

शरीर धारयन्ति ““पोड्यच्नरुजोगाटः सोच्छासः शिथि- 
लः उतः” । “शोतपाट्करोच्छासन्छन्नचासञ्च यो भवेत् । 

काकोच्छासश्च ये मव्य स्व' धरः परिवर्व्लयेत्" च ्° । 

“इन्ततो च्छ सिन" चलो नर' चपयति ज्वरः? छद ° । 

उच्छ.सञ्चदोषैनिच्वाखः स च यारत्कालेन अासद्धपप्राण- 

क्रिया भवति वतोऽल्छकाखेन, दवद चपरय नप्राणवायोमे- 

हहिगैसने भवति । "““जष्णोच्छसः समधिकतरोच्छा- 
सिना दूरवर्ती” नेषदू* “दलुच्छ्ासोऽच्छतं प्राय चाद्ध” 

काल्ला० ४,८,२९. । 

उच्छ।सिन् लि उद्+चअश-णिनि स्लियां ङोप् । शजन्ग- 
"सयुक्त रेदटोषनिशासयुक्तं । “समधिकतरोच्छ सिना 

भेष । ४उद्रते च “ङच्छासिकालाञ्जनरागमच्छो ; "कुमा ° 

“खमधिकतरो च्छ 1सिना'' नेष ° ^५ऊद्ग चाययुकते सुमूर्ौ " 

“यलरतदचछसो भवति" ० °उतृनयथन्दे दष्यम् । 

क्छ उन्के (कणशथखमादाने) ठदा० इदित् पर०सकण्सेट ॥ 

उञ्छति आञ्त । उच्छ्ाभ्-बभूव अख चकार ¦ उ- 

ज्द्िता उउक्छात् उच्छ्रयति मोञ्छिषयत् | उञ्छः उञ्द- 

नस् उच्ितः । प्र+माजं ने प्रोज्छनं (पोढा) प्रोजिडतः। 
उङ्क गन्धे समापने च विरासे पा० ठदाण्पर०सक०सेट् | 

उच्छति आओौच्छीत् उच्छयम् बभूव चऋास-चकार । उच्छिता 

उच्छधात. उच्छिष्यति अौच्छष्यत् । णिच् उच्छयति ते 
आ तिच्छत. चौ चिच्छत. त | सनि छतिच्छिषति उचि- 

च्छिषति । रदित. तेन निष्टाया नेट् | उष्टः। 

उव्जय(थि)नौ खौ विक्रमादित्यराजधान्वाम् अवन्तो पर्यास 

वन्तोणन्दे वितिः । “सौ घोत्यसङ्गपरथयविम् खो माख- 

मूरव्जवयिन्याः › भेषदू° । इयञ्च टङ्कावधिभेरुपय्यं न्तख- 

रेखास्यषुरोमध्येऽनन्यवमा यथा खचोपतिः“लङ्गा ङमा- 

रो मगरो च काञ्ची पानाटमद्धिश्च सितः षडाखः | च्रीद- 

लम च एरी ततच्च भाद्िद्तो चोचञ्जयिनो प्रसिद्धा । 

स्छादाच्रमोऽखान्नगर रम्य ̀  ततः घरं पदृशिवाभिधानम् । 

गर्मराटं च सरोह्िताख्यं स्वानेश्वर शोतगिरिः सभेः। 

इतीव याम्योत्चरगां घराया रेखाभिमां गोलविदो वदन्ति| 

अन्यानि रेखास्थितिभाद्खि लोके न्नेयानि तजः धुटभे- 

दनानि''। सित सामान्येनोक्तम् यथा 

““साच्चसा चयदेवौकः गोल योर्मध्यद्धन् गाः । सोद्धोतक- 

अवन्तो च तथा सचचिद्हितं शरः” । “राचसा- 

कयो लङ्का देवानां रहद्पः एतो भेरुरनयोमध्ये कृज् - 
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खनः वतु दिवा डेथा राख्याः) शङ्कादलिणद्नस्यास्तव- 

उपयुक्ताश्लत्रं भद्ष्यागोचरलादिति नोक्ताः! न्तानाये- 

भदाहरति । शोष्ोतकभिति । यथा रोहीतकं नगर- 

भवन्द् व्लयिनी सन्निहितं खरः इरकेत्रम्। चकारस्तयेत्य - 

व्ययपरः । तथान्धानि परस्परः सन्निद्हिततया ्नेयानि"” 
र०मा० । “वचोच्जयिन्या श्चचहयभागे प्राच्यां दिशि 

खाद्यमकोटिरेव” ० सि ०। 
उल्नयन्त न° उद्+जि-क } रोवतपरते हेम० । 

उल्जानकं इ” उतङ्क्नेराचरभान्तिके रदरखविषे सदमूनिषु 

वालुकामयदेथमेरे । यल हि भयतो भेन्ुरतङ्कप्रा यतेन 

कवलाशं न पिण्ड् तेजसा छंड्ितवोव्येव निपातितः ततृकथा 

चथा भाण रिव ०११अ ° | “ममाचमसमीपे वे खमेष भरुध- 
नवद्च । सचदरौ बालृकापू् उच्जानक इति तः। देवाना- 
सप्यबध्य्च महाकायो महाबलः। खन्तर्भं सिगतस्तत्र वाल्- 

कान्तङितो भष्ान् । राच्सश्य मधोः एतौ धन्धृनाम 

महाच्रः | येते लोकविनाशाय तप खास्याय द्ार्णस्'?। 

इय पक्स्य तद्धधोवखिं तसतत् कथा धुन्धुमार न्ट दथ चिष्यते 
२उन्तरदेशस्यऽपि देशभेहे “रतद्दार भ्ाराज ! भान- 

सख प्रकाशते“ इय पकुस्य “रष उच्लानकोनास एरावकि- 
यल थान्तवान्” भा०व०१३०अ० देणभेद उक्तः । 

उच्नासन न° द्+जस-णिच्-ब्युट् । {मारणे बधे रएत- 
द्योगे कप्मेणः सं बन्धत्यविवच्वया षष्ठौ प्रतिपदविहिततया 

च तया ष्या न खमालः “नौरसोच्लादनम्"सि०कौ ° । 

^प्रतिषद्विद्िता षो न समदते” वार्ति । “प्रोक्ता 

प्रतिपदा षो समास नित्ये" भशं ° तयेवोक्ञम् 

उन्निघ्र लि° उद्+ा-च । आश्रायकषतेरि । 
उच्जिति स्तो उद्+जि -श्तिन् । उत्कु्टलये “अग्नो षोमयो- 

खच्जितिमतुच्ेषस्” यज् ° २,९५ । ““डच्लिदिमनु 

पडतविन्नेन इविः खोकर णङ््पशत्कष्टलयम् "बेददौ ° । “सो 

सख्योच्जितिभिन्यग्निव नश्य तिः"? कात्या० १०,७,१४ । 

““उच्जितिभ्यो वोत्तरा बाद्ेन्द्रः" कात्या ० १४.५.३१ । 

अग्नोषोमयो रव्जितिमन्च्जषम् । “अगनोषोमयो- 

रुख्लितिभनूज्जयति ̂  इन्द्राम्नमोरुष्लितिमन्ञ्जयति ” 

शत०ब्रा० १,८,२,१,२,२३,४ । रउच्लयलिङ्गगयुक्तमन्त- 

करथकाङ्धत च | “चअथोज्जितोः'" दन्टुषकस्य “'ऋण्नि- 

रेकाच्रेश प्राणश्व्जयन्त च्ल षम् * इयाद् शतण०्ना* 

२,०,१६,१७ उक्तम् । 

उज्जिहान वि° उद्+इा-शानच् । उदच्छति । 



उज्फ 

-उच्जीविन् लि उद्+जोव-णिनि । 

त्र" पुनरुच्छोवनवति । 

उञ्नुश्च इण उड्+जुभि- घञ् 1 श्विकाथे रश्फटने । उद्गता 

जम्भा (ङाद्तोला) यात्” प्रा^ब० गतलोपः । २३ख- 

विकाथनभेदे इकत्तैरि अच् । ४प्रकाशाज्विते ५उच्नन्भावति 

लि° “उज्जुम्भवदनान्भ्ोजा भिनन्यङ्ानि साङ्गना'?जाघः 

उल्नम्भण न° उद्+जुभि-भावे ल्युट् । विक्रये खचखषिका- 

शनभेदे व्यापारे ( इादतोला ) । “उद्भारकाथच्तवथु- 

कीवनोच्ज्धर्यानि च” खतः । उद्+जुभि-अ । उच्लु- 

स्भाऽप्यत्र स्तनो । 

उञ्जस्भित लि° उट्+जुभि-क्र । विकासिते । भावेक्त। 

श्चे्टायाम् ( इाद्तोला ) र२डखव्यापारभेदे न° । 

उल्ल ष ° उदा+जिष-गत्याम् भावे ष । १उत्कषैषुप्नो 

डल्निति शब्दे उदा०। अच । २उत्ढटं लि ° । 

उञ्जं षिन् लि ° उद्+जिष-गत्वां णिनि स्तियां ङोप् । त्कषे 

प्राप्ने “कौड़ी च थाको चोच्लेषो यजु° १७ 

८५ “उव्जेषो उत्क. शजवनशीलः ेददौ° । 

उञ्जा न० उद्गता च्या यख्य प्रा० वा गतलोपः | “खारो- 

पिवमौरवोके धदुषि । उच्ज्धन्वाः'' कात्या०२२१२, 

१७ । ““उच्ज्रषन्वा आरो पिश्यधनष्काः" कके । 
उत्क्रान्ता अवतारिता च्या यतः प्रा ५बर 

च्वतारिवमौकीके धषि (क्राचो- 

वा ञदहोवोपएतर उव्जा' धुरधिज्य' कत्वा "द्टा ° ॐ ०। 

उ ऊचल ति ° उदट्+ज् ल-खच् | १दोप्रे, रविशदे, देषिकाशिनि 

च | $ष्टङ्गाररसे प° | “ख राशिरासीच्हसां महो 

व लः “्टङ्गारभङ्गया सहाकाव्ये दारु नेषधीयचरिते 

सर्गनिसर्ग श्वल :?' नेष ०। " खवा तन््रपष््व ल सवाव करेणु 

नादप्रायताप्रा १8 

बा कान्तलोप : ॥ 

राजः" खपिरतख्डतिुच्छव लां दधानैः" 

“अस्माक सखि , वाससौ न रुचिरे सं ेयकं नोक्व लम्” 
साण्द्० 

भाषः | 

“(विचि ल्ोच्जुलवेथा त वलन् दूरनिस्लनाः” सा ° 

द ° "चखा: पल्वलो ज्वला "शुशु ०। अख च रसान्तरलं 

गोखाभिखन्धे स्वितम् । ५ खे न° राजनि धाठसध्ये 

तस्छौद प्रोलवात्तथात्वस् । तख भाषः ष्यञ् ओौ च्वल्य त्व । 
उच्ुलत्व तङ्भाये न° । तल् । उज्वलता स्तनौ ततुंव | ̀ 

उञ््चलदत्त ए° उणादिषटत्तिकारके विददुभेदे । तखेदम् । 

ड | उञ््चदृोय तत्रतसन्ये घु° तत्शतटन्तौ ठ स्री । 

उच्छ्यलन न °उद्+ज्वल-भागे ड ट् ।!खहोप्ौ रषेषद्ये च । 
उञ्छ यागे तुद्ा० परण सक० चेटः) उच्छति शौ ज्छौत् 

१.५६ 

(.१.*° ¦ उञ्छ 

उचञ्छाम्-- बभूव अस चकार। उच्छिता जच्छय्ात् उ 

ज्भिष्यति यौ च्भष्यत् । उज्छितः। त्वमङ्धः यद्या; पति- 

रुच्ितक्रमः” नेष । “द्यापि नोच्छति इरः 

किल कालकूटम्" चौरपञ्चाशिका | “प्राणानौञ्छोड्ध 
खड्गेन दित्रस्तेनव मदन, भड्ः। “खपदि- 

विगतनिद्रस्तल्यखच्छा घ कार'›। “अविरतो च्छितवारिषिपा- 

ख्डभिः” ““परस्मराचिसाटग्यम दरू रोच्ितवत्म ख कग 

नदष” सेकान्ते मुनिकन्याभिस्तत्चयोच्ितटच्कम्" 
“ङ दग्रे भद्ाच्यखचज्छता"'दति च रघुः! अतः “भिद्योद्धयौ 

नदे"पा० निनक्यप नदे कत्तैरि भष्य धत्वम्! “उद्क- 

मृज भाति उद्गयोनद”: सि०कौ* । 

प्र+प्रकर्षेश त्यागे ।“ख'टड्िो प्रेयखपि प्रो च्छिता""प्रण्नो° 

“लिखितमपि ललाटे प्रोजि कठ" कः समधेः' हितो 

सम्+ सम्यकत्यागे । 

उज्फ़ ति°उजभति उज् -अच् | त्यागिनि ।“बह्मोज् कता 
बेदनिन्दा कौटष।च्छः खद्द्वधः । गङितान्राद्ययोजं ग्धिः 

छरापाणषमानि षट्" मतुः | 

उञ्छ ° उद्धि-वस् । अवाधितस्यानेष पथि क्ेनेषु च 
च अप्रतिहतावकाशेष॒ यतन कुत्रौषधयो विद्यन्ते तत्रा- 

ग लोभ्य मेककं कणां समद्धिनोतोति"वोधा ०खटन्य के कण् 

आद्ाने। “शिलोजकमष्याददीत विप्रोऽजीवन् 

यतस्ततः” मनुः । “एष' उत्त पतेरुञ्छेनापि च 
लोवतः मचुः।“तान्टञ्छषडठाङ्खितसेकतानि""रषुः ।“निरा- 

ारस्तु स भनिरञ्छं मागयते पुनः” ““तयामम्ञ्छर 

धर्म्माणं दुवासा मुनिसत्तमः ›शिलोज्ढडत्तिधम््राा मुदल 

संयतेन्द्रियः?" भाग्व० १५९अ० | ^प्रतियहाच्छिलः 

चरे यांसततोऽब्डः प्रथते" महः। “व्याल प्रहा लञ्छटत्तो- 

नन्दां ञ्च वनचारिणः'"मनलुः | अद्य ज्लीवताऽपि"“ऊज््र' मच्छ 

यदन्य्च तत्परिपहणम् चतम्” निगमोक्ते: “प्रतियात 
चिलं ब्रेयस्ततोऽषयच् प्रथखते""खूटत्यन्तरे चोक्तम् । उञ्द 

शिलमिति समस्तमपि शब्द् न्तर' केचिदिच्छन्ति। उजृद्ेन 
पचिचश्यवहगष्टन शिले संचीयते इति तदुबय् त्- 

पत्तेः “'ऋतस्ज्क शिलं न्न यसङ्छत' खाद्याचितम् ।ष्टतन्त 

याचितं च्छ प्रष्डत' कर्षणं तम्" मदः । 

उञ्छ रू, उदि-भावे सुट् | च्ापण्चेलादिपरतिख 

चेत्रसखासिग्टद्धोतविकोताषयिष्ख धान्यादेः कणश चादाने 

उर्छथिल न° भिल-अपडारे क त, । क्ेवसलाभिनः 
ग्टहोतशखाव् चोत्रा्त यण; समुद्धवद्धपे अहरणे ! च 

९6 
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दन्त्यमक रभध्यतामपि केचित् श्रषोद्रादि० कन्ययन्ति। 

उट न° उ+उक् नेत्वम् । एदे, रपे च । 

उटज इ'न०उटेभ्यो जायते जन+ड | पत्रादिनिम्ितथालायां 

मुन्वादिष्टे । “उटजद्ाररोधिभिः'' “श्ट दत्तितरोमन्य 

म॒ टजाङ्गनमूमिष" रषः “नव्ोटजाभ्यन्तररुष्टतानलम् +कुमा० 

ठ गतौ भ्वार्पर°सक°शेट् । ओठति ऋटोत् । उवोढ ऊढ्ठः 

ओटठिता उदयात् चटिव्वतत खौटिष्यत् | 

उड हतौ सौ पर०अक° रेट् | ओडति सौडीत् | 

उवोड ऊडत्ः। ओडिता उदयात् कोडिष्यति अौडि- 

ष्यत् । उड् 
उड सनो न० उड-बा० कु | !{नच्षत्र, जले च स्त्रीत्वे वा 

ऊ । “इन्द्, प्रकाथ स्तिभितोड्दल्याः ' । ““छन्तम्भितो- 

इभिरतोवतरां शिरोभिः" माषः । । 

उड्चक्र न° उदनां चक्रमिव ण्डलम् | †न्तत्रमणडले 

भवकरो तख स्विति” सिण्थि० उक्ता उद्धथब्द् 

तञ्च॒द््थिंतम् । उड्वक्रखद्पादि ० सि° 

खङ्गम् यथा “जह्यारडमध्ये परिधिव्योमकलाभिधी. 

यते | तकध्ये भ्वमणं भानामधोऽधः क्रमश्स्तथा | 

मन्दामरेज्चभू पलस्य शुकरेनद्जन्दवः। परि श्वमन्य धोऽचस्था : 

सिद्वविद्याधरा घनाः” । "(्ञाण्डान्तःपरिधिसतुच्य 

सानं उत्त व्योभकक्ता बच्यभाणाका शक्त्तोच्यते | तन्दध्ये 

अद्याख्डमध्य आकाथे भानां नललाणां सेधा सतसतु- 

च्योर्ध्वान्तरितानां श्रमणं भवति । तथा दल््योध्वा न्रेणा- 

धाधोनक्तलेभ्यः शनिदडश्स विभौमाकशक्रब धचन्द्रा स्तात् 

परिभ्रमन्ति! सिद्धा पिटाधराघनाच्चाधस्याश्न्दरादधः- 

स्थिता अधोऽधः क्रमेणाकाे खिताः | प्रबह्व्रायावव- 

स्यानाभावान्दरषन्न तेषां परिभ्वजः'?र०ना०। तखेत्पत्ति- 

विभागस्तत्रौव ।““युनद्ाद्थधात्मानं व्यभजद्राथिसञन्नकम् | 

नच्रत्र ङ्पिणं भूयः सप्तवि शाककं वश" ० सि०।८युनरनन्त 

रमात्मान इद्धा हाद्शस्यानेषु राथिरुंत्तक व्यभजत् 

सनःकल्सितं इस्तः दाद्शविभागं राशिटत्तसकरोदित्यथेः। 

भूयो हितोयवारमात्मानं नल्तव्ररूपि्यं सप्रविशात्मक 

व्यभजत } भनःकल्खित' तदेव त्तं सप्रविंयतिविभागं 

चाकरोदित्य्ैः | नलु न्य.नाधिकतरिभागाः कथय न 

कताः १ उक्गसङ्खावां नियासकाभावादियत आह 

बशोति | इछाषिषपं वशं विद्यते यशेति वयो खतन्ते 

च्छ नियोगानङत्वात् | खे ऋय तत्सज्ख्राका विभागाः 

ता दति भावः | सप्रतिशतिषिभागव्यद्धकानि नच्ल्राखि 

२६९ 

„क, उड 

तारालकानि निभितानौल्धेलिद्गम्"र०न०। तल राथि- 
नक्षलनामानि च््ोति° त °डक्ञानि यथा भिषटषमिथनककं- 

टिंहान्याठलाधरद्िकभम् । धलुरथ मकरः कुम्भोमौन 

दति च राशयः कथिताः" | “खश्धिन्या बड भरणी 

कसिक्रापाद्ः. कीर्तिंतोमेषः । दषभः लऊंत्तिकारेष 

रौदहिण्यद्धञ्च श्टगथिरसः । खगथिरसोऽब्र' चादर घुन- 
ववशोस्टिपाद्' भिधनम् । पादः एनच लोरन्यः एष्योऽ- 
ज्ञषा च करकटः कथितः। लि होऽ सघा पूरं फलुनोपाद् 
उत्तरायाः । तच्छे घ॑ इस्ता च चित्र कन्यकाखय: स्यात् । 
तौलिनि चिरा खातिविशाश्ायाच पादनयम् । अलिनि 

विशाखापादस्लथाचुराधान्विता ज्येष्ठा । मूलं पूर्वाषाढा 

मरयमचचा्यत्तरांथको धन्व । भकरस्वत्परिगेष' श्यणा- 
वद्धे कनिष्ठायाः | कुम्ध्रोऽथ धनिष्ठा" शतभिषापौनव- 

भादरपदन्रयम्। भाद्रपदायाः शेषस्त योन्तरा रेषती मौनः 

अश्विन्यादिनक्छना्णां ताराखंख्वातत्यन्निषेशखद््प' च 
श्रीपतिनोक्तम् । “वङ्ितिचतििषुगुखेन्दुकतानि भूतबा- 

णाञ्चिनेतवशरभूकयुगाग्निरामाः । खद्रान्विरामगुखये- 

दशथतद्वियुग्मदन्ता ब॒षेनिगदिताः कभथो भताराः | 

ठरगरखसडच्च योनिद्धपं चुराभं अकटनिभमयेणद्यो त्त - 

भाङ्गेन दुल्यम् । भखि्टहशरचक्राभानि शालोपभ" च 

शयनसड गमन्यद्धाल प्य ङु्पम् । इस्ताकारमजसलमे- 

क्ति्रसम' चान्यत् प्रवालोपरमं धिषण तोरखवत् स्थितं 

बलिनिभं स्यात् कण्डलाभं परम् । कर ध्यत्केरिविक्रमेख 

सख्य शय्ाखमानं पर" चान्यहृन्तिविखासखवत् स्थितमतः 

श्टङ्धाटकव्यक्ति च | विषिक्रमाभं च कदङ्कख्धपं एत्तं ततो- 

ऽन्यद्यमलहयाभम् । पव्यङगदच्यं हरजाङकारभित्ये वमा - 
दिभचक्रख्पम्” । 
भचक्रपरिधिमानम् सि* शिण उक्ताम्““खभ्वे ध्विभाद् गजर स 

रगोऽ्तपन्ताः०'(२५९.८८९ ८५ ° योजनानि)कच्चां ग्ट न्त 

गणका भगण चेमाम्" । तद्य भूमध्यात्उच्छ्ितियो- 

जनानि ठ तल्ोक्तानि यथा ““नागाक्चषड्हयरसाभ्निकवे- 

दसंख्यो'' ( ११२६२६५८ ) नक्चबमख्डलभवः वथो 

निसक्रः" । चस्य च दाद्शधा विभक्गख प्रव्वायुना 
भ्वाम्यमाणख दिने ष्णारुदवयः रालनौ च षणाभिति मेदः 

, “खाद्ह्नो निजनिजोदयभाजुठल्ये श्र्येऽस्तभासकरस- 

मोऽस्तमयश्च भानाम्” सिच्थि० क्तो; | रेताराश्ां 

समूहे च “प्रेण पयन्चरोट चक्रः" माषः | 

उड््)प इ" उनि जले पाति पा-क.] १सबे मेनायाम् । 
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“उडद रसन्तारोयत्र निय भविष्यति" भाण्डा० 

सश, । नबहन्तोवारिहलं केनोड्पपरि्च,तम् । 

भा०व०१४६ । “तितोषदंस्तरं माहाडुद्पेनासि सागरम् 

रषु; । उड द्पजलसन्तार हेतत्वादस्य उड पत्वम् । चभा- 

वनङ्खयानपालं न ° तच्छोकव्याख्याने मल्िनाधेन ^"उड्पेन 

चर्मावनङयानयपात्र येत्भि धाय “ चभां बनद्वह्डप सवका 

अस्णङ्वदिति? सच्लनोक्रिरुद्ा ता । ष्ये । ड 

पोऽपि जवे आमरटो° । उनि ऊड्षे नक्षनाखि 

पाति पा-क । रेचन्द्रो ख हि ताराणां पतिरतस्त- 

` दशक: | उद्गा दिशा डि सह किरयैरभिभवाद्प्रका थत्वेन 

रालौ च प्रकाशवत्त्येन निधाघ शचन्दरस्य ततपतित्वस् । 

एषम् “नक्षतनाष्यामवौ शत्वमोषि धोना तथेव चेति" का०ख ° 

प्रजापतिना तदधो शत्वदान क्रम्" गोतायामपि“नच्तव्ा- 

शासं शशो” इतलङग : तनाध्ये तध ओ हत्वादपि ततूपतिता 

“(शक्ल मये शशिनि" टद्०स' ० तख जलमयत्वोकञेः 

उड. मयत्वात् जलमयतात् वख उड् पतित्व' वा॒बोध्यस् 

द् लकन्याञ्धिव्यादितारापतित्वाहा तथात्वम् । 

उड(ङ)पति ० उडनां पतिः । १ चन्द्रो जेते वरये च । 
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“धरिदग्धतां दणिगिवोडपतेः' भाषः । “रसात्रकसखयोडः 

पते रश्ययः› कुमा० । 

उडुपथ ° उद्ना पन्याऽ | आाकाथे। तत्र हि उना 

परत्यद् प्रवहष्ायुना भ्वमणात. तथात्म् । 

उ(दु)ङुम्बर ए* उ शम्भ इष्यति खं उम्बरः उत्कटः 

म्बरः प्रा०सण एषो ° दख वा डत्वम् । ( यन्न डर) 

१बन्नाङ्ग टक्तेर्ताच्ने च, सडहावयहण्यामू रदेहल्याम् 

४कृषमेदे च भ ० । ""उ(दडुन्बणो यज्नफलो यक्ना हेम- 

इग्धकः । उदुड.म्बरोहितोख्ूशो शु र्पित्तकफा ललित । 

सधरस्तुवरोषररोतरयशोधनरोपणः"" इति भाग वर उक्ञ- 

यष्क; । वस्य॒ विकारः अण् । चौ(दु)डम्बर तदिकारे 

यावादौ नि०। स्तिया ङोप् । “ग्टहोत्वौ डम्बर पान्न" 

जादभ्यां धरणि" गतः" ख्टतिः । “चौड स्वरी श्या 
मायेत" छविः । [डोष् । दन्नोटच्ते शब्ट्च° । 

उड्म्बरपर्णो स्तो उद्म्धरख्य प्मिव परैमखाः गौरा 
उडराज् इ०उडप् राजते राज-किप् | चन्द्रं । अच्, उड्नां 

राजा टच् खमः° वा| उडराजोऽप्यत्र “नतदौडराजं 
ककृभः करमृख प्राच्याविलिम्पन् भाग०१०, २६० 

उडुलामन् इ उड़रिव लोमाख । ऋषिभेहे । तद्धापत्यम् 
नाङ्धा०इ्ज् । ओड्लोभि तदपले षु ख्ो* । गहु अ- 

। 

उणा 

कारः । उडुलोमाः । [तिर्ेड्डयने निराशताम्? नेष ०] 

उ्डयन न° जद्+ड़ो-ख्य् ट् । पकचिणाभूर्ं गतौ “गवो 

उड्डामर +त“ उत्कष्टो डामरः प्रास । !उङ्खटे रशो 

च तन्त्रभेद एु० । [विभेद । 

उडडोन न° उद्+डो-भावेक्त) ऊर्देतापतनख्पे खगग- 

उड्डोयन न. उद्+डो-ड उद्ुःख श्वा चरति क्यडः उदडोय-भा३ 

ल्यट् \ । उत्मतने। “कथश्चङोयनेऽथक्तान् पतने च 

ममात्मजान्" सा० ० २२३० । उद्कोय-कत्तंरि 
ताच्छील्यं वा चानं । उडोयमान छडकयन क्तरि 
तच्छोले च लि०। 

उड्डोश्च ० उट्+डो-किष् तख रयः उत्पतन 
कठ. ष्वासोखरे १ मादेव २वन्त्रमेे च भेदि०। योगिनां 

हि उत्पतन योगशास्तप्रसिङ्गम् भद्ादेषसख च तदौशतवात् 

तथात्वम् 1 उड शतन्त्रख् त॒ उत्पतनसाधनोपायविधा- 

यकत्वात् तथात्वमु । ` 

उ(श्रो)ड पष्डड-सौ० बा० रक् रवा उ-र-रकवा 

इगागसोवा । कूम विभागस्य प्राच्यद् शभे “सवङ्गाङ्गानु 

` सपौर्डडान् सचोलान् दषिद्ाग्धकान्”' भा० घ० ५६ 

चअण० | को(उ)ड,देथञ कूर्पपिभागे ड णसं प्राच्यतयोक्तः 

यथा “प्राच्यालिव्युपक्रम् सियिलसमतटोडाखवदनदन्तु- 

रकाः?" इति । स च उत्कात् भिन्न ॒तल्वौवावन्तरम् 
“पो ख्डोत्कल काथिभेकलम्बटाः द्यक्तेः। भारते 

ख ख्देवदचिणदिः्वजये ^“पाण्डयां च द् विडं खव सद्हितां- 

खोड.कोरलेः स०्२० अण उक्तंस्तख इस्तिनानगरीतः 

दित्वात् तथात्वम् गं विभागे प्राच्यत्वमिति न 

विरोधः । सपरत उछ. न्ट्यवष्णत् उकारादित्वम् रु 

` नन्दनेन ठ चोड.ादिरेशव्यवर्खितमिषय क्तत्वात् चकारा 

दित्वमपि । अदय देशव्राच्ित्वात् तद्य राजा तद्- 

ख्थाभिजन इत्यर्थे च अण । चऋोड, तद्राजे तहासिनि च 

बह्व् तख लुक्. । उड, तद्राजेषु तच्निवासिषु च । 

उरक वि*आअओोष-अपसारणे ख ल गौरा ° उखक इति पाठात् 

नि° खः। अपसारके | स्टियां गौरा ° ङोष् । उको | 
उणादि उ*ण प्रत्यय चा दिरयेवाम् । थाकटायनोक्तो उप्र - 

तो प्र्ययसषखदाये । “उणादयो बलम्”? “ताभग्यानन्य- 

नोदयः” पा* | “उयादयोऽब्युत्पन्नाः प्रातिपादिका- 

नोति'पाग्भा० । ब्य् तृषन्ना इति पाठान्तरम् । व्यत् 

पक्तिपच्ताभिप्रायेशंर “राघवश ततः कार्यं" काद्वानर- 
षुङ्वः'' इति ङ काग नित्यत्र हितीयां अब्युतयन्नतवे 
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सान खादिति बोध्यम् उणादिषटसिश्च उच््वलद्त्तटवा 

. प्रसिद्धा । 

उण्ड.क एर ““मभख यङ्तङोानौ थोणितजौ । थोखितफेन- 

जः फषणुसः शोणितकिद्धप्रभवर उश कः '”द.ति चुद्छतोक्त 

रुधिरकिङ़्जाते दे्स्यमला शये कोषभेदे तन्य्लविभा- 

जकत्वः कलाभेद्ख तत्रोक्तं वथा “वशत् खसन्तात् 

कोष्ड तधान््राणि समाचिता । उख्डुकस्वः विभजते 

मलं ललधरा कला” चदु देह प्रतयङ्गविभागमुक्ला चर 

^तद्छ पुनः संख्यानम् त्वचः कला धातवो भला दोषा 

यतुल्ोहानौ कृकर . उण्ड.को दयसाथय ” 

त्यक्तम् । “सवानान्यामाण्निपक्तानां मूलस रदधि- 

रख च । डुस्ड. कः फषपुसञ्च कोह दत्यभिधोयते 
इति तद्य ऋामान्नपकम् नादयाघारशछक्तम् । अल्यो- 

द्वारे च तनव । “अस्थियन्द्य नन्वा तिक् क्छ शक्तमयेच्छ 
केयोण्ड कं दटेक्धबवङ्गम् दररभक्तोपड्ित' पाययेव. । 

उत् अब्य°ड-क्रिप् ।;प्रञ्ने रषितके दशवे ऽअल्र्े ५ ऊ 
च | ईउदिते लि । “वख्छ छदितिनाभ''खा०्ड० ¦ 

खद् शति वा द्ेदः। 

डत अब्यण्ड-ज्ग । १ विकल, रशशद्धये, श्वितकः ४प्रञ्े, 

५ अन्यथ च । “यदक्रन्दः प्रथमं लायमान उद्यनूत् सशद्राइुत 

वा रोषात्” यज॒ २६,१२ । “सानान्निहोत्रहत मान 

भनम्? भा० खा०३६२अ^ । “रवावन्ति च दाशानां 

खडखाण्यत सन्ति मे" भा°स०२२१अ० । “तत् किंमय 

भातपदोषः शाड्व यथामे मनश्चि वर्तते” शकु° । 

“वीरोरशः क्िमयमिद्युत दपरषः” बौरच० “प्रमु 

प्रस् किषठतान्यहिाः” रुः । ““ारतोन विरोधी न 

स्वामाशो भरवानद” किरा ० । “ध नरः कल" लतृस्म- 
धर्सोऽभिमवत व ज्ञानमादव्य व तमः प्रमादे सञ्जयद्य् त" 

। मौवा | [ मोतञ्च तिः 

उत लि बेज-क्त। शृते सथिते अमरः “यश्जद्नोतञ्च । 
उतङ्क इ आायोदपैम्यशिष्यंगेदनामकख छने; शिष्वमेरे वडु- 

पार्छानञ्च'” भा० आ रकन । वेदमुनि" प्रक्रम्य “स 

कद्चित् याज्यकाग्देष्वाधिप्रस्ित उतद्भनामान' चिष्यम् 

नियोजयामास” इ्युपक्रम्य “तत्यौम्य ! गस्यतामलजाने 

भवन्तः श्रोयोऽबाश्चसोति स उपाध्यायेनालुन्नातो भम- 

वाचुतङ्कः करुबस्तचक प्रतिचिकोपेडा सतिन षर" प्रतस्ये” 

दन्तेन विस्तरे तञ्चरितशठपवख्छि तम् । ठखायं सं पः। 
` गुषद्श्चिखाटानार्थे' गुरते उतद्धंन निजेदिते रूपणा श्लप - 

उत 

तवचनात् पौष्यन्टपबधेषट कुण्डल दयभेव गुखद्च्छिणात्वे न 

कलितम् तद्ध पौष्यन्धपपल्नो्टत' कर्डल दयं प्राथ्ये चान- 

यतक्तख प्रमादतस्तककेखापद्तम् अथ वङ्कितो लब्धवरप्र- 

सादात् नागलोक स धुमप्राचर्थ्य नागलोकावरणे 

तङ्खयात्तव्कर्डलद्यं नागोदे तमानय एरु द तमिति 

दभावे गौवमद्ध शिष्यभेदे च वत्कया भारते 

"“उतङ्को नता युक्तास्तपसा जनमेजय ! | गुरुभक्तः 

शष तेजसो नान्यत् किञ्चिदपूजयत् । सखवेभ्राक्टषिएवा- 

ामेष आादोन्रनोरथः । आतङ्कं युरुटत्ति' वै प्राया 

मेति भारत ! । गौतमख त॒ शिष्याणां बद्नां जनभेजय । 
उतद्क ऽभ्यधिक्ञा प्रीतिः चले इद वाभवत्तदा । स तख 
दमथौचाभ्यां विक्रान्तेन च कंथा | सम्यक रेवो- 

यचारेख गौतमः प्रीतिमानभूत् । अथ शिष्यसङस्ताणि 
समचन्नातवादटभिः | उतङ्क' परया प्रो्या नाग्यदुन्तात- 
ेच्छत । तं करमेण जरा तात ! प्रतिपेदे भड्ानिम् । 
न चान्वनध्यत तदा ख खनिगोःसवत्खलः 1 ततः कट्ा- 

चिद्राजेन्द्र | काषान्यानयित' ययौ | उतद्धः काष्मारन्च 
अन्त समपानयत. । स तद्भाराभिभूतात्मा कादभारमरि- 

न्द्म ! । निष्पेष चितौ राजन् , परिच्रान्ो बभुक्ितः। 
तख्छ काष्ट विलग्ना ऽभूच्जटा दखष्यसभप्रभा । ततः काठः 
सह तदा पपात धन्णीतले | ततः स भारनिलिद्टः चु 

वावि मारत ¦ | इष्वा तां षयसोऽवस्यां रूटोद्ात्तं खर 

स्तदा । ततो गुरुता तद्य पद्मपलरनिभानना ! जसा- 

हाच्रणि चछम्रोणो करेण धुलोचना । पिठर्नियोगा- 

इर्मन्ना शिरसाऽवनता तदा । वश्या निपरेतठदग्धौ करौ 

तेर॒विन्द् भिः । न हि तानचखपातांस्तु शक्ता धारयित" 
महो । गौतमस्लनयो दि परमुतङ्क' प्रीतमानसः । कस्ाततात ! 

वाद्यो शोकोसषरभिदं अनः। ससरं नृह्हि षि- 
प्र ! चओठभिच्छाभि तच्वतः | उतङ्क उवाच | रवङ्गतेन 
भनसा भवस्मियचिकोषेवा । भवद्भक्गिगतेनेह भवद्धावालु- 

नेन च| जरेयं नावन मे लाभिन्नातं इखद्च मे। 

अतवोषित" मां हि न त्वसभ्यकजानौयाः | भवता 

त्वभ्यजन्नाताः शिष्याः प्रत्रा मन्न । उपपन्ना हिजच्रे- 

डाः शतशोऽथ श््तथः । गौतम उवाच | त्वद्मीति- 

सक्तेन मयः दरश, षया तव । अधिक्ासन्दहान् कालो 
नाबबद्यो हिजपेभ !। किन्बद्य यदि ते अङ्गा गमनं प्रति 

भागव ! । अलुन्नां प्रति्ट्ह्य त्व श्यष्टहान् गच्छ भा 

चिरम् । उतङ्क उवाच] युथ कं प्रयच्छामि भह 
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त्व दि जसत्तम । तम् पात्य ग चछेयमदन्नातस्लया विभो! । 

गोतम उवाच | दक्षिणा परितोषो वं गुणां सद्भिरुच्यते । 

तव द्याचतरतो नद्मस्तुटोहं वै न संचयः । इयच्च 
परित म विजानोहि ण्टगूदह ! । युवा घोड़शवष 

हि यद्यद्य भविता भवान् । ददानि पलों क्याच्च खां 

ते इ{इतर हिज | । एवाग्डतेऽङ्गना नान्या त्वत्त जोऽति 

सेवितम् । ततस्तां प्रतिजया युवा भूत्वा यशंखिनौम् । ̀  

य॒रुणा चाभ्यसुन्नातो यरुपलीमथा्रदीत् । कं भकत्यै 

मयच्छामि युवे विनियुङ्ख, साम् । भिय' हितञ्च का- 

ङ्धामि प्रासैरपि धनरपि । यद्.लेभं हि. लोकेऽखित् ` 

रब्रमत्यद्ध तं मह्त् | तदानयेवं तपला न हि मेऽन्ाल्ति 

संण्यः । अहल्योषाच । परितष्टाऽखि ते विप्र ! नियं 

भक्ाऽनयाऽनष ! | पर्या प्रनेतद्धद्रन्ते गच्छ तात ¦ ययेशि- 

तम् । वैशम्पायन उवाच | उतङ्कसतु महाराज एुनरेवाव- 

बौहचः । आन्नापयस भां मातः | कत्तं व्यञ्च तव प्रियम् । 

अडल्दयोषाच । सौदासपल्नोविष्टते दिव्यं ये मणिकुण्डले । 

ते मानय भटद्न्ते य्॒व्व॑थेः छठतो भवेत्। स तथेति 

प्रतिश्त्य जगम. जनमेजय ! । युरुपलोप्रियायं वैते 

खभानयिदठ' तदा । स जगाम ततः शोषमतधो जाद्यण- 

अभः । सौदास रुषाद् वै भिश्ितः मखिङुख्डले । 
गौतमस्ल त्रवोत. पल्लो तङ्खो नाद्य दश्यते | इति शटा 

भाच कुण्डलार्थे गतद्धसा ¦ ततः प्रोवाच परलीसन 

ते शम्बगिदं छतम् । प्रः स पाथिवो नुनं जाद्यं त 
बधिष्यति । अहल्योपाच । अजानतया नियुक्तः स॒ भग- 

बन् ! ब्राह्म्णोमया । भवतरसादान्न भयं किड्धित्तख भवि- 

ति 1 इदलुक्रः प्राह तां पल्मेवमस्विति गौतम 

उतङ्ोऽपि वने न्य राजानः तं दद्शं इ 

खञ्च ५६ अ° । इूतःपर' तत्कृण्डलानयनादिकं ना- 

गतलर्कािन्नसुपषण्यं वद्धिप्रसादात्तत् नागलोकाद्ानोय 

युरुपत्यं तद्ानसूक्तमित्ययं शं्ेपो विस्तरस्तत्र दण्यः । 
अखव तोयाभिलाषपूरणाथमोच्वरेख उतङ्कमेधः प्रभ- 

सितः तत्कथा उतङ्कमेशवब्दे टश्या । 

उतडूभमेव ए^उतङ्ाधमोञ्रेण प्ररत तोमेषः । मरूदेशस्थोत- 

इतोयाकाद्धापुरणाथमोशरेश छष्णे न निथजिते मेषे । 

तत्कथा भा० आखाश्च०५५अ० | “तद्ध उवाच । खथ 

श्यकरणोयञ्च यद्य तच्छन्यस्षे विभो'। तोयमिच्छासि 
एवि 1 व ४ ४ प 

यन्नष्ट भरुष्व तद्धि दुलभम् | ततः शत्य तत्तज प्रो- 

वाचेातद्कमीश्वर; | रष्यये सति चिन्योऽहभिव्यक्वा 

हारकं ययौ | तत; कट्ाचिद्धगवादुतद्कस्तोयका- 

ङ्खया | दितः परिचक्राम भरौ सार चाच्यतस् । 

ततो दिभ्वाखरं धीमान््ातङ्गमलप्धिनम् | अपश्यत मरौ 

तच्छिन् चयुयपरिषारितम् । भोषणं बद्धनिस्ति'' वाण- 

क्मकधारिणम् । तखाः श्लोतसो ऽपश्यत् हारि भूरि 

दिजोच्मः । खमरद्नव चतं प्राह मातङ्गः प्रहसन्निव | 

ण्डा तङ्क ! प्रतोचडख मत्तो वारि ष्टगूदह ! | टपा 

हि मे महतो तवां दा ट्सनाचितम् । इ. क्सन 
ख छनिश्लत्तोयं नाभ्यनन्दत । च्क्षेपच स तं घोभानु 

वाग्भिर्पाभिर च् तम् ॥ पुनः पुनश्च मातङ्कः पिब- 

श्वेति तमत्रोत् ¦ न चापित्रत् सशक्रोधः चुधितेनान्त- 

शरात्मना । ख तयौ निश्चयात्तेन प्रत्याख्यातो मारना 

भिः सह भद्ाराज ! ततौ वान्तरधीयत । उतङ्कख्त' 

तथा दद्ा ततो ब्रोडितमानसः। मेने प्रल्यमात्मानं लष्णे ~ 

नामिलषातिना । अथ तेनैव मार्गेश शङ्खवक्रगद्ा- 

धरः । आजगाम महाबद्धिरुतङकचे नमव्रवोत् | न 

दत्तं तादशं टातु' त्वया घुरूषसत्तम । सलिलः विप्र- 

ख््येभ्यो सातङ्कन्लोतसा विभो । इवय क्तवचन ̀  तन्त॒स- 

इहावुडडिच्लं नाहंनः | । उतङ्क' इच्छया वाचा सान्त 

यच्िदमनवोत् । यादेनेह ख्पेण योग्य' दादु' तेन 

ब्रै। तादश खलते दत्तं तञ्त्व नाक्जध्यथाः | 

सया त्वदथक्क्गो वं वज्वपाणिः पुरन्दरः | उतङ्का~ 

याग्छतं देहि तोयद्धपनिति प्रभः । स साछख्वाच देवे- 

न्द्रो न स्यभऽमत्यैतां जजेत् । अन्यमखे वरं देहो- 

त्यखक्ग युनन्द्न । अच्छतं देयसिल्येव भयेवोक्तः शची- 

पतिः | समां प्रसादय देवेन्द्रः एनरेबेदभव्रशोत् । यटि 

देयमबश्य' वे मातङ्गो डि महामते ! } भतवाऽख्छतं प्रदा- 

स्यालि भाग्वाय मह्ालने | यद्यं प्रतिष्ह्काति 

भागवोऽष्डतमद्य वै । प्रदादभेष गच॒ब्धाभि भार्गवस्याकतं 

विभो ! । प्रयाख्यःतस्वह्ं तेन द्ाखामि न कथञ्चन | 

स तथा मयं कत्वा तेन पेय वाक्षवः | उपस्वित- 

स्वया चापि प्रत्याख्यातोऽष्धत' ददत् । शार्डालद्छपौ 
भगवन् ! दछवसहां्ते व्यतिक्रमः | ठच्च शकट सटा 
कतत " भूय एष तवेश्सितम् । तोयां तब दबा" करिष्ये 

संफलार्म् । यषः चते बहन् 4 सलिला भवि- 

ष्यति | तदा मरौ भविष्यन्ति जङ्घाः पयोधराः 

रसवद्ध प्रदास्यन्ति तोयं ते श्ट्युनन्द्न ! ! उतद्कणेषा 

इ्॒क्णाः ख्यातिं यारून्ति चापि ते! दय् क्तः परोति- 



उते 

भान् विप्रः रं्णन स बमूव ह | अद्याण्यतङ्मेषाञ्च मरौ 

वन्ति भारतः? 1 

उतथ्य प° अङ्किरसः दायां पल्याख्तपन्ने युरोज्येऽभ्बातरि | 

“लयोदयङ्किरसः एला एते समेत विचताः । दहस्यति- ` 
रुतय्य ख संवन्तं च ट तत्रः” भाजा ६९ैय ० । तखा- 

पत्यम् च्य आौतच्यः स च उतथ्येन ममतायाछत्पन्नः 

इष्य तिशापात् जायन्तां प्राप्रस्त् कथा यथा 

“खथोतथ्य इति ख्यात चरासौोद्धोमान्टषिः पुरा । ममता 

नाम तखासोद्धाय्य  परमसम्प्रता । उतश्च यवो- 

यांस्तु एुरोधास्तिदिपौकसाम् । इदस्य ति इत्ते जा मस - 

तामन्वपद्यत | उवाच ममता तन्त देवर वद्तांवरम् । 

अन्तव्यल्लो तहं भ्राता ज्ेष्ठोनारस्यताभिति । अयच्च 

भे सद्ाभाग ! कुन्तावेव दहस्सते ! । ओौतथ्यो वेदमलापि 

षडङ्ग प्र्यधोयत । अमोघरेतास्वन्चापि दयोन्नौंख्यन 

सम्भवः | तस्मरादेवन्च नत्वद्य उपारमिंदमहेसि । एव- 

क्तस्तदा सम्यग्व हस तिरधोरधोः । कामात्मान तदा- 

त्मानं न शशाक नियच्छितुम् । स॒ बभू ततः कामो 

लयः सा मक्षामया | उतद्टजन्तन्तु॒ तं रेत; स गभेस्थो- 

ऽभ्यभाषत भोस्तात ! मा गमः कामं हयोरत्रास्तोडह 

सम्भवः | अल्पावकाशो भगवन् ! पूव्वे' चाहमिहागतः । 

ष््रमोघरेताञ्च भवाच्न पोडां कतत मरति | अश्त्वव त॒ त- 

द्वाक्य' गभेस्यस दृह्य तिः । जगाम मेथनायेव ममतां 

चारुलोचनाम् । शुक्रोत्छग* ततो बुह्खा तखा गभगतो 

सनिः । पद्धयामारोधयन््ागं शुक्र च उदस्यते; । 

ख्यानमप्राप्रमपरतदरतः प्रतिदतं तदा | प्रपात सहसा 

मूमौ ततः करो इस्तिः । तृष्ट पतितः शुक्र श- 

शाप स रुषाऽन्वितः | उतथ्यपुच्न गर्भस्थः निर्मत्ख 

यन्द्ां त्वमे काले सर्व्वभूतेश्विते 

सति । णमाव्य वचस्तखा त्तमो दध प्रनेच्यसि । सवं 

दौ्णेतमा नाम शापाडविर जायत । दस्यते $इत्क तत  ह- 

ष्यतिरिषौजसा । जात्यन्धो वेद्वितप्रान्नः पलंलेमे स 

विद्यया । तरुणो पसम्मन्नां प्रदेषीं नाम॒ नाद्ययीम् । 

श्च पुलाञ्जनयामास गौतसाटीन् महायशाः | कषेरुत- 

च्यद्य तदा सन्तानकृल्ङ्खव्रे । धर्मात्मा च महात्मा च 
वेदवेदाङ्गपारगः | गोध सौरभेवाञ्च सोऽधोत्य निखिलं 

खनिः । प्रावत्तत तदा क्त्" श्दवावांस्तमशङ्कया” । 

भा०्डा०१०४अ० | “ृद्रातेदो प्रतलयनेरुतथतनयसख 

च? सलु: । “उतधतनधष्य मोतमखेति" कक्ञ. । तख 
३२ वा० भाग र 

भगवान्टभिः। 

{ १०७५1 षष् 

उतघदुपौत्रचवोऽपि तत्ङुखवद्धनात्तथात्व' तख जन्य. 
न्धतया शतिक; त्वाभावेन ततपौत्रस्यैव गौतमख खटति 
कल्तेत्वात् तख्यौव॒ सम्तिकथनं युक्ञमिति'? “तथातथा 

वच्जगादागु गदाखजः? भावः | अयञ्च आङ्किरस- 

गोन प्रवरमध्यख्य ऋषिभेदः ८ १७० विहतः । 

उतव्यानुज प्र & त° ! डडश्यतौ उतथ्यावरजाद्योऽणन । 

“तयप्राखवयगाचञवजजगादासर गदायजः* । [चारे च 
उताहो अव्य°त च आहोचह०) ? विक्षल्ये, रभ्रञ्चे ३बि- 

त्क ति ° उद्तं भनोऽख उड्+नि ० -क । शउन्दमस्ो २अन्य- 

मनस्क । “च्यगनयदद्िदताससागमोत्क :"“कुभा ०। “तच 

रला च चवदुभगं मच्छित मागसोत्कःः'? मेष ०'"। 
“जत्क धर दर् मवेच्छ अौरिहत्कन्खर' दारुक दतयुवा च” 
साच: । 

उत्कच लि ° उद्गतः उन्नतो-कचोऽख । १ विकते के श्ये २उच्नत 

केे च “प्रणम्य विकचः पादावन्टद्कात् स पितस्तद्ा । 

भातञ्च परमेखासस्तौ च नामाख चक्रतः। षटोहाद्ातकच ` 

दूति भाता त प्रत्लमाषत | अवबोन्तेन नामाख षटो 

त्कच इति सा" भाण्डा०१५६। 

उत्कट ° अतीव कटति द्+कट -अच् | रक्त चौ, २ शरे 

च रेत्वक्पते | (तेजपात ) ४य॒डलचि (दारचिनि) च 
8अविंवादिविषये वि° । उत्ककोटिसम्भवना 

तन्नवैत्कद्छ' विधयतांविशेषः स च विसवादिप्रटत्तिप्रयो- 

जकता प्रयोज्य इति नव्यनेवायिकाः। उद्गतः कटः आवरणं 

यख प्रादि०्व०। \ तोत्रे लि०। &भिन्नकट गजे घुर । 

“चन्द्रं शुनिकराभासहाराः कासाचचिदत्कटाः'' रामा०। 

मदोत्कटः । “शुकशोखिसंयोगे यो भवेहोष उत्कटः" 
खष्ठ° “कितवा यानि दीव्यन्तः प्रलपन्द् कटा इन" भा 

स०६२अ०। दैविषभे ति” उत्कंठा्नस् “कां चित्त कुटजा- 

नान्त विटपघकटानिव" भा०व०१५६ च ° ऽस होल- 

तायाम् सलौ । 

उत्करश्ठ घु° उद्गतः भ्नारीपादौ च 
स्तेन धारयेद्रलके एनः । च्वनापितकरः कामो बन्ध. 

च्ोत्कणठसंन्ित' इति रङ्ग बन्धभेदे उद्नतःकणढो 

यख । २उद्मौवे लि ] “रथखनोत्कण्ठन्डगः' रघुः | 

उत्कण्टा स्स ०उट्+फटि-ख । इदट्लाभाय कालासहनदरूमे 

श्चौतसक्ये २ चिन्नया च्च । “याखवयद्य शकुन्तलेति द्वं 

संसयटसत्कष्टया'' शक् ° ¦ " उत्कण्ठाया हृदि न कुरुते 

कारणानां सह खम्'' पदट्द्द् ° “लासुत्कथटा विरचित- 

न° | 

कणठ पादोन 
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कम्मने । “शोतकम्पानि प्रियसहचरौसम्भुमालिङ्ितानि? 

माव; । भावे ख्युट् । उत्कस्मनमण्यल न° । व्याधिजेरा- 

"दिवता द्यम मोच्छोत्कस्यना दि छत् " रेचेभवखोतकम्यन दयः” 

इति च सा०्द्०। उत्कस्यते अच | २उत्कस्पान्विते तरि ०। 
$ 4 €= 6 
“विद्ध योत्कस्यद्द्या नाम चक्र महषयः” आ०प्र० ३० 

° | णिनि । उत्कभ्यिन् स्तयां डप् }. ङत्कम्पान्िते, 

उत्कम्ययति ण्जिन्तात् नि उत्कम्पकारकं च . 

“किमिद' इदयोत्कस्पि भनोमम विषोदति"" रामा । 

ऽत्कर इ* उद्+कु-खम् । १धान्यादौनां राशोकरथे ‰ श्रेा- 

र्थे,  खापसारण ४ इस्तपदादिविक्तेपे ५ समूहे च । 
"“कखपरेेत्करयुत' कलुषं विषसंयुतम्” छश्च ° । “केश- 
रोत्क रसखंमिश्रमथोकानाभिवोत्करम्? भा०व° १११५० । 
कन्पणि अष् । ६ उत्को माये धूल्ादौ “अथ खनति 

प्राञ्चछत्करभितिकिरति'” यत०्ना° ३,६,१,६, । उत्की- 

खं तेऽत्र आधारे चप् । पांशवादेर्त्केपाधारे गत्तादौ, 
` चत्वालोत्करावन्तरेष सञ्चरः" कात्या० १,२,४२, सञ्च- 
रोभागैः चत्वालोगत्तं: उत्करस्तत्श्चेप्गन्त स्तयोरन्त- 

राखेन विद्ितका्याथं सद्चारमागेः | “्रणोतोत्करावभि- 
ष” कात्या० १,२,४२, । 

उत्करारि णु चत्रथ्याम् “उत्करादिभ्यग्द' पा ° विहितखप्र- 

व्ययनिमित्ते न्द्गणे स च गणः “उत्कर सफल शफर 
पिपपल पिपपलोमूल अद्मन् सव्यं सलाजिने तिक 
कितव अण्यक लेव पिचुक अश्वल काथ लट् यरा शाल 
जन्या अजिर चम्पैन् उत्को क्तान्तं खदिर श्यरपेणाय 
श्यावनाय नवाकव श्य इन्त थाक पलाश विजिगोषा 

पदम्” केकोत्कणडठा भवनथिखिनः'” मेषदरू °। । अनेक आतप फल सस्पर अकं मन्त अग्नि रैराखक इडा 

उत्कर्ठित लि° उत्कण्डा जाताऽख तारकादि ° इतच् । अर र्य नि शान्त पश नोचायक शकर द चचार 

$ज॑त्कण्ठायुक्त नायिकाभेदे स्त्र । “साखेणादर् त- । विशाल वेत्रं अरोषण खख्ड बातागर मन्ल्रणाहे इन्द्र 

सविरतोत्कणटमत्कणिठतेन " नेषद् ° । नाषिकाभेदसतु | त्च नितान्ताटच्त आदर हत्त" ॐ उत्ककरोय तव्सच्धि- 

“ऋागन्त ̀  4 छतचित्तोऽपि दैवाद्ायाति यत् प्रियः । तद्- | ह्तदेथादौ बि°। 

नागमदुःखेन विरहोत्कण्ठिता तठ॒सासा°्द° उक्ञः। | उत्कं ति, उखतःकथेप यख यस्िन् वाप्राण्बर वा नत- 

उत्कणिठताऽखि तरले ¦ न हि नह्हिरुखि ! पिच्छिलः लोपः] छतकर्सयत्तोल ने “उत्क खंम दा ह्ितकन्धरेख'' मावः | 

पन्थाः साण्द्° | उत्कतं न न° उत्+कत-ल्यट् । ! देद्मे २ उत्पाटने “ट 
उत्कता स््ली उत्कं तनोति तन-ड। गजपिप्षल्याम् खोत्कत्तन कयां दल्यच्चय कख चः?" ।#भ उत्कत्त नद्य 

अब्ट्च» उत्क भावः तल् । २ उतदकतावास् । सूद्गभेविकि्योपायः । द्ते दर्थिंतः यथा । ^“ङ- 
उत्कन्धर लि ° उच्नतः कन्धरोऽख प्रा०ब० वा नतलोपः | त्क षे यापकष णस्थान पवन्त नोत्कत्तं नभे दनच्छद्नपौड्न- 

उन्नतखोंबे ““उत्कन्धरं दा र्कड्व्यवा च" भाषः | ज़ करणदारणानि'" ।` उत्कत्त नकम्बा योग्यता च दव्य - 
उत्कम्प पुण उत्कटः कम्पः प्राण्त० |! जासाटिकटिते फलाला बकालिन्द्कत्र पुसा रुकककांशकप्रष्टतिष च्टेद्य- 

विशेषान् दशयेदुत्कत्त नपरिकत्त नानि चोपदियेत्” 

च जक्तावस्तुषु - उपरिशश््न चालने तदीङ्ोपरिख्य 

ूकमात्रखर्डन' न॒ त्वकखख्डन' यथामहडि शत्र" गर्म - 

रणेन उपरितनवस्तमाल्च्छ्ेनः य॒त्तदुत्कत्तं नमिति. 

शित्ताथेम॒क्तमिति तात्पय्यम् | २ उतपाद्येच्छद्ने चे । 

उत्कर्षं ° उद्+कंष- घञ् । पप्राथस्य र्खविशकेरेखकालात् 

` परकौलकत्त व्यतायाम् | यथा प्रतितमासिकानां ख- 

कष्ठे दषाद्करणे मतसजातोयपरमासोयतिथौ करकः 
“रकोदिषटे व॒ संप्राप्ते यदि विन्न प्रजायते । भासेऽन्य- 
चिन् तिधौ तख्जिन् तदा दद्यात् विचच्तथः” इति खटतौ- 
तथा विधानात्चख तथास् ।^“पञ्चानामपि भूताना्त्क्े 

एएषगे षाः" रघुः । सोणा उत्भेः भक्त युेनेव “याट - 
 ग्गुयेन भ्रा स्तो संयुज्येत यथाविधि । वादम्ग्णा सा 
भवति सषद्र शेवं गिखगा ¦ अलमाला वथिढेन संयुक्ताऽ- 
धमयोनिजा । शारङ्गी मन्द्पालेन ` जगाभाभ्यष्ेोय- 
ताम् । एताय्यान्वाच्च लोकेऽख्िच्नपकटप्रद्धतयः । उत्कं 

योषितः प्राप्राः खल; श्वम्तयुशेः शुभैः मलः | 
“उत्षमरुत्मनित्यं संबन्धानाचरेत् शह । निनौषः कुख- 

. मत्कषमधमानधमास्यजेत् भदः । 

उत्कषेः निभिन्ततयाऽशयख आच् । 8 उत्कषेनिमित्ते 
लि “निषिद्गभल लेह्धारत्कभे च प्रचोऽन्टतम् | 
रजस॑ङामखाखादः छरापाथसमानि त् "या ०ख्ट ०। उत्क 

मेमत्क णं निमित्तः राजङलादावचत्वेद् ख चतकदो- 
इम्” इन्यन्टतभाषणम्”" भिता ० । उतृह्ध्यते पल 

वयोर खविधेमेण विभज्यत इति ब्युखत्त्या शु ्विभेषदारंष 

= 



उत्क 

अपलदात् विभजनम् ¡ सच सखखजातिष, उत्तमयुणे- 

जैव | तत्र॒ -विप्राखां विनयविद्यादिना, रात्तां शौग्यंवो- 

ख दिना, वैश्यानां धनादिना, श्द्राणां नख्रतादिना। 

रवमन्य्स्न्यपि ययायवमद्यम् / दयोभष्य ए 

क्ोत्कमेऽथै तरप् विदत्तरः श्छरतरः बहनां मध्य ठ 
लसप् । वित्तमः रतमः इत्यादि । “त्क हेतव; 

प्रोक्ता युणालङ्काररोतयंः'”ला०द् °.) “उत्तरो त्तरम् त्क 

` वस्तुनः सार उच्यते'" सा०द्०। “यथा वानामुत्कषा 

पशष कतेन संयोग विशेषे "ह° भावे चट् । उत्कषेण- 

ष्यत न °| उत्कृष्यते करेणि घञ् ] ५ उत्कर्षाज्विते । उद्खय 

दैउत्पाच्केये ऊर ए ० ““सन्वानमुत्कष मिव 

वय दख 'साघः। च् ट् । उत्कषे णमय्यल न ° |“सूफाटिकं स्व~ 

लमाखाद्य जलमित्यभि शङ्कया \ वच्तरखोत कषेण' राजा 

संतवान् बद्धिमोह्हितः” भा०ख० ४६अ० । । 

उत्वाषक लि° उत्कभरेयति उत्+रुष-िच् ण्ठ ल् । †उत्क- 
घांघायकेकाव्यखोत्कषैका उच्यन्ते” सा०द्° उद्+ढष- 

लल । उत्पाश्च २कषणकारिणि। [ त्क्ष । 
उत्कषिंत वि उकत्कर्भे$जाताऽख तारका० दूतच । जातो- 

उत्कवधिन् लि उत्कषंति उत्तोल्य कषति | २ऊन्तोल्यकषके 

उद्धारके “खय स रशनोत्कर्षो पोनस्तनविमदेनः"सा०्द्ण 

तस् । २ उत्कर्षान्विते च । च्तियामुभयतो डप् । 

उत्कल ए “जगच्नाप्रानदेथ उतकलः पटििकोत्तिंत” दूत्य क्ते 

`  ¶उडरेथस्य (उड्िस्या) इति खाते देशभेदे । स च ५ ‡ 

- 

कषः 

॥ 94 ४ # ० कूम्मविभा गे प्राच्यतया'द ° स ° उक्तः तञ्च उदुशन्टे उक्तम् |. 
चखाद श।परे्तया च तख द्ाक्तिणात्यवभिति भेदः““उत्क- 
लादेशितपयः कलिङ्गाभिख' ययोः” रः । ४्खद्- 

स्नुत राजभेदे ।“भनोक शकरः पुतरस्वमेव च भविष्यसि । 

इखद्यस्न इति विख्यातश्तिष लोकेष त्रितः दत्य पकम्य 

द्यन्नखय च दायाद्स्त्रयः प्ररमधामिकाः । उत्कलञ्च 

गयच्चव विनताश्वञ्च भारत ! | उत्कलस्योत्कला राजन्! 

विनताश्वखछ पिमा । दिक् पूववा भरतच्र ट मयख ठ गया 
षणे" हरिषं०१० अ~ दव्यक्तचच तख उत्कलां 
ख्या घरी आसोत् तत्रंबन्तिलाञ्ग तद्देशखोत्कङल्वम । 
उत्कलोऽभिजनोऽख आ । च्यौत्कल तद्ासिजने 

वदुदेशानां राज्ञा अण् । अौत्कल तदे थानां राजनि । 

उभयत्र बद्ध ब्दो लक् । “उत्कला मेकलाः पौरः 

कलिङ्गान्वद संयुगे भागऽयौ०४अ० । उत्कः सन् लाति 
जा+क । २व्याघे, २भारटाडके च ज्डा०। 8श्वपत्रभेदे 

{ १०७७ 1 उत्का ` 

घ° । श्रज्ञापतिदंद्हितरं चिशमरख वै धवः | उप- 

येने भ्वभि' नाम `ततुद्धतौ कंल्यवतसरौ | इडायामपि 

भार्यायां वायोः एत्या मह्धाबलः ! । पत्रखत्फलनासानं 

यो षिद्रलभजोजनत्' भाग०४स्क०१०अ० | पद्चगौड-. 

मध्ये १ तरिपरभेहे च । “खारसखताः कान्यङुञाः गौडयैथिल 

कोत्ककाः?? | 

उत्कलिका स्तौ उट्-कल-बुन् । !उत्कण्ठायामुर कामादि. 
जातायां श्तौ च | तरङ्ग हला० “वनावलीरत्क- 

लिकासहचतप्रतिचणोत्कूलि तथेव लाभाः” माघः । ४कलि- 
कायां शोरके ५डेलायाञ्च हेमच० । 

उत्कलिकाप्राय न> “"भवेदत्कलिकाप्रायं समासाद्य 

दटाच्तरम्” । ऋ°म ° उक्तं गद्यमेदे 

उत्कलित लि क्त उट्+कल-क्त | उटुपखथिते 

उत्कषण न° छद+कष-च्छ् य् । क्षये । “वद्यःसीरोतक- 
बणयद्रभिच्तेवमारुड॑ मालम्" मेषद् ° । 

उत्काका स्तो उत्केवाकति ` अक-अच । प्रतिवर्भेप्रर्धतायां 
रवि शब्द्चि° तु उत्कारेति शब्द्माह | । 

उत्काकुद् लि ° उन्नतं काकुदमख ““उदिभ्यां काकुदख” 
पा० न्यलोपः समा | उन्नततालके । 

उत्कार ए"उदट्+क- क धान्य” पा०घञ् | धान्यादेः विच्चेपे 
उत्कारेष च धान्यानमनभोदपरि प्हाः' भद्टिः । 

उत्कारिका स्तौ उड्+ङ -ख ल । छतों शोफादिनि- 
वारके पाचमभेदे यथा ˆ बण्ख षटिरूपकमा भवन्ति । 

च्छपतपेणमालेप ' इत्यपक्रस्य “जि्वापणमत्कारिका कषाय 

इद्ादोनि विभज्य उत्कारिकराविषयपाचनप्रकारोद्र्चितः। 

“निवत्ते न यः शोफो विरेकान्तरुपकत्रमे । तख संपा- 

चन व्यात् समाहृवौषधानि त | दधितकाञुराशुकत 
धान्याण्र्योजितानि त॒ । क्लिग्धानि लषणीमलय पचेदत्- 
कारिकां शुभास् 7 । “श्त हिकेष च वौजेष पचेदतकोरिकां 
शुभाम्" डिकफलसारोतकारिका वा"'। ““ख् ₹ोभा- 
विताखत्कारिकां दापयेत् ' इति च छखु° । 

उत्कास ह° उत्कमस्यति अस-खण् उप०्सण०। कषि- 
भेदे व्ख गोतापत्म् इञ् । चऋौत्कासि तद्गोतरायत्े 
न्ब ठु अस्तियं तख लक् | उत्कासः | अस्यति 
चिष्यतेऽनेन स करणे धञ् खशः उङ्ख कख हे श्- 
ललस्य ऋः । २उदु गतज्ञ श्रोत्लेपकरोगभेदे च | सच 
अन्तः स्थितकफारे खडीवा युवा उदृ्ेपखाघन' तोम. खना - 
मख्यातः । 



उत्को 

उतकासिका उतषमूद्जकमखनि अस-ख ल् । अदं स 
चषके रोगभेरे । 

उतकासन भ ° उन . उ स्यख क असनं शेपम् अस+ 
णिच्- च्छट । खन्तः स्थ कफ पस कख उद्ख देशेन नस्या 
रणङ्मे व्यापारे ¦ “आहारगेवसतप्रहोनाणुशच्छानि 

खसनोत्काशनप्रधमेनिङ्धमेत्' ! “शखिगतः पौद्यमानो 

न प्रवत्नत खाङ्गञ्जनप्रसारष्योत्नसनविनसनप्रधावनोत्का- 

सनप्रवादसचच सतिः चद्ु° | ( कासोकरान } 

उत्किर लि० उड् कत्तं रि थ । उत च पके । युष्परोण- 

किरवादौ:'रषुः “निनय शाव्न्तह्िमोत किरानिाः 

आञ् वाख्लोरमन्दार क्ठमोत्किरवोचिष् कुमा०  शाखि- 

भिः कृच्चमोत.किरः" भङिः 

उत्कौखं लि उद्+क- त |; ॐ श्वय ,२ कतवेधे च ^जणौ 

वजत” रः । ३अं' चिप्र < “रजोभिस्तुरगो- 

तको?" रघः। 8 लिख्डिते “ऊद्कोरछापि विप्रलभते" काद् ०। 

उतकौ्त न न ° उद्धः कोत्तनस् । देवनामादेः उञ्ख: कथने । 

उतृकीत्ति त वि ०द्+कोत्तं क । उञ्ं : कथिते 1[ हारा ०। 

उतकट न ° कृट-सद्धोचे क उन्नतंकुटो यत्र॒! उक्लानथयने 

उलृङ्कण लि ° उन्तोच्ड कंण्यत हस्यते कुण-हहिखने अद् ० 

चरा करणि अच्) उन्तो चख ( उकुश्च ) 

खयेरते केशकोटे हेय च ८ . । । 

खल्व टः ° उदन्नत कूटस्ख । चनं इारा० 

उत्कूल लि° उतृक्राभ्नः कूलात् निरा०ख० | उत् क्रान्तकूके 

भदादौ । कूलसतः चऋग्या ०स० । रक्रुलप्राप्रे । वत््करो 

सत्ये निचि कर्मणि क्त, उत्कूलित। कूल प्रापिते 

लि° । “प्रतिन्त्णोतृक्रूलि ते वलाभदः”› माघः । 

उत्क्षति स्तो षड्विं प्यक्तरपादके छन्दोभेदे । ““उक्तासुक्त ” 

त्यपक्रस्य “विद्टतिः सङ्तिञ्चवतथातिङ्तिरत्ङ्लात्तिः''ट०्रण० 

उत्क्त्य अव्य° उद्+कत- ल्यप् | १उत्कत्त न छत्र त्यय | 

उत्ङ्लोत्उत्य शन्ति" प्रथममथ थत्रसेधत्यार्बद 

भालतो० । छटदुपधत्वात् कञ्ब्रखि क्यप् । २खत्कत्तनाये 

द्वेदनीये लि० 

उत्क्तष्ट विचदु+ङष-क्ञ । १ प्रथते २उत्तभे ३खत्कर्षान्विते 

“सहाघनमभिप्र श् रूतङर्खापङरजः “सनखः दशा 

साद्या टयोत् कष्टवेदने”" "कन्यां भजन्तोमत्र न 

किष्टदपि दापयेत्" “वीजख चैव योन्याश्च वोजमुत् कष्ट 

भल्यते"' इति च भद्ुः। ४कर्ष॑णयुक्ते चेलादौ च । खतः 

अतिशवे त्रष् तमप् च उत्कषटतर; उत् लतम; । 

{ १०७८ ] छली 4 

उत्क्लष्टभरूम ए“ उत्कटा भूमिर्यल बा० च् समा० । 
प्रशस्तभूमौ देये जटा ० अभिधानात् ए स्वस् । 

उत्कोच एसी उद्गतः कोचः सङ्खोचः कायं प्रतिबन्बोयेन । 

अन्यायकम्प करणाथं खाप्रतिबन्धनिराखाय वादिप्रति- 

वादिग्यां दाने ( षुस् ) इति ख्याते | ““तयोत्कोचपरी- 

इहा सव्यात्यास्च्छलयोगतः अद् त्तगणनायां नारद्: । 

“उत्कोचजोषिनो द्रव्यज्ोनानु सत्वा प्रवासयेत्” या ० 

ड ० । उत्को चदत्त्यादत्ततेव यथा “दन्त सप्नविधं 
प्रोक्तमदत्तः ष्षडशात्मकमिति सामान्यतोऽभिधाय 

^खदन्त' त॒ भयक्रोधेत्यादिना शोड थविधादत्तपदथां नार- 

देन दर्थिताः अदन्ता्दे तञ्चोदादतम् ११२४४ उष्यम् 

“त्कोचेन काय्य प्रतिबन्वनिरासायमधिकतेभ्यो दत्तम्” 

भिता० 

उत्कोचक षु° उतकोचे उतकोघद्रव्यय हे परष्धतः ना० 

कन् । १उप्कोच्राहिणि “उत कोचकाञ्चोपाधिका वञ्ु- 

काः कितवास्तथा" इत्युपक्रम्य “"एवसादीन् विजानोयात् 

प्रकाथाङ्खोकवञ्चकान्'सनुः | २ धोम्यारमान्तिके तोधैभेरे 

“यवोयान् देवलस्यैष वने श्वाता तपद्छति । धौम्य उत्- 

कोचके तोयं तं टणुध्व' यदीच्छत ' । “तनन उत्को चकः 

तीथ" गत्वा धौमाच्रम" ततः” माण्व््ा०१ट्श्ख० । 

उत्क्रम ए° उद्+कम--वज. खडद्धिः । व्युत्क्रमे, विपरीत 

क्रमे ““क्रमोत् क्र मान्् षठलादिमानम्”ज्यो ० त०। अथो ̀ 

क्र सायादुपक्रमाय शतमानं भवति” शतर्बा° १३, 

१० । चदट्+करम-घञ । ९ डत्करानतौ अद्ध गतौ । 

उतक्रमण न °उद्+कम- ल्य २ । \अपसरणे ˆसोमवदुत्कमण 

मपगमन ञ्च” कात्या ०१६..५.१७ । देहात ज्ोवादेरषसरणे 

शत चैका च इष््वस्य गाद्यसलासां मूर्खानमनि निद, 

दका । तयो मायन्नच्छत षेति रिष्वङडन्या उत्क्रमणे 

भवन्ति" कठोप० ऋस भाष्य यथा “तन्न॒ अत द्ध थतस- 

ङ्का एका च इषमा नाम रूष ृदयादिनिः 

स्ता नाद्यः शिरास्ताचां मध्ये मूर्धानः भित्वाऽभिनि 

दधता निगता एका सुषेमुषणा नाम तमाऽन्तक्षाले इदये 

आत्मानः वश्रोरय योजयेत् । तया नाद्यो मुपरि च्यायन् 

गच्छच्नादित्यदारेणा्छतत्वभसर शध मपरं तमापेल्िकम् ।“आ- 

मूं वः श्यानम्छतत्व हि भाष्यत "द्रति श्तेः । बह्मणा 

वास काढान्तरे स् ख्यमर्टततवभेति मुढा भोगानहपमान् 

जद्ञलोकगतान्," विषवडः नानविधगतयोऽन्या नाद्य उत्- 

कखे निमित्तः भवन्ति शंशारभ्रतिपत्यथां ण भवन्तो. 
> 
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थः" ] तत्नोत् कभणप्रकारः ह उ ० दे,२,४.गा० दर्थितो 
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यया "तद्यथाऽनः छसमाह्ितम्त्सच्छद्यायादेवभेवाय 

शारोर आत्म प्ा्नेनाक्नाध्वाखदम्तृच्लंदयाति यने तदू 

छ च्छूयसो भवतिः ९५क०। स यत्रायमणिमानं न्येति जरया 

बोपरतपदा वाखिमान' निशच्छति तद्यथास्न' वोदम्बर' वा 

पिण् पलं वा बन्धनात्रमुच्यत रषनेवायं इरूष र्भ्योऽङ्गभ्यः 

२ प्रमच्य धनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति प्रा खाये ९६क ०। 

“तद्यथा राजानं प्रवियासन्तयाः प्रयेनसः छतथाजख्योऽ- 

-भिखभा यन्त्ये बमेवेममातानसन्तकाके सव्वं प्राणा अभिसमा- 

यन्ति यन तदङ्ग 1च्छपसो भवति" ९८क ० ।“ख यन्नायमा- 

र्माऽबल्य ̀  न्येत्य सम्भोङसिव न्य त्यरंनमेते प्राा ऋअभिखमा- 

धन्ति एतास्तेजोमालाः समभ्याददानो इदयनेवान्व- 

वक्रामति द. यतरौष चाक्तृषः एुरुषः पराङ् पयावत्तते 

तथा पन्नो भवति १ । शकोभवति न पश्यतोत्याङरेको 

भवति न लिघतौत्यारेकोभवति न रसयत श्त्याङ्रे- 

कोभवति न वदतोत्याह्धरोकोमवति न श्टणोतोव्याखरेको- 

भवति न मदुत इयाङ्धरकोमयति ग श॒ शतोत्य1छरको- 

भवति म बिजानातीत्याङश्चद्य हतस शृदमखाय' प्रयो. 

तति तेन प्रोति्ैष चआत्ना निष्क्रालति, चल्लषो- 

बा मूद्धू बाऽ््देभ्यो वा शरोरदेशेभ्यस्तखत्क्रामन्तं प्राणो ` 

ऽन्तक्राति प्राणमनूत्-ऋरासन्तं सव्य" प्राणा अनशकालन्त 

सविन्नानो भवति सविन्नाननेवान्वनामति | तं विद्याक- 

मणो समन्वारभेते पूर््यप्रन्ना चः ४ना०१क० । 

अतर ाङ्क०माषय' यथा| “इत चखारभ्याख 

संसारोषण्यंते } यथायमात्मा स्लप्रा न्ता ्ान्तशागत 

खमयम खाहे हाहे 'हान्तरं प्रतिप्रत्छत इत्याहन दान्तः । 

तत्तन यथा लोके खनः शकटं उसमाहितं च् 

ष्टं वा समाहितं भाख्डोपस्करणेनोल्खलछसल- 
खषैपिढरादिनाच्राद्येन च सम्पन्नः सम्भारेथाक्रान्त- 

मिवः । तथा भाराक्रान' खड्व्यजं चछब्द्" ङ्ध यथा 

यायादरच्छेत् थाकटिकेनाधिषटिति शत् । वमेव ययो- 

जदष्टान्तोऽय' शारीरः शरीरे अवः । कोऽसौ आत्मा 

लिष्गोपाधि्य; खच् डान्ताषिव जन््मरणाम्यां पाद्म 

ख क्तनवियीगलचशा प्राभिडहलोकपरलोकावहसञ्चरति य- 

सटोत्डुमणम प्रायाद् त्मुमरम् \ थु राक्षन परेणात्मना 

, आयं ज्योतिः स्लमावेनान्वाटो १ तोदमाख्लानस्वया 

चोक्तम्" “आखातनैवायं रयोकिदाऽऽराो पाययते इयति । 

खद्यञन् यानि गल् चवन्याकज्नोदिषा भासे लिक 
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प्रा्यप्रधाने गच्छति षति तदुपाधिरष्यात्ा गच्छ 

गोव । तथा च शखत्यन्तरस् “किच्हभित्यादि' 

“च्यायतोतरेति'' च } ऋत णोक्तं प्रात्तेनात्ननान्वाद््द 

इत्यन्यथा प्रा्नेनैकीभूतः शकटवत्कथसद्धजन याति तेन 

चिक्गोपाधिरात्ना उत्षजं म्यो निःठत्यमानेषु दःख- 

वेदनया स्तः शब्दं कुवयैन् याति मच्छति | तत्कञ्िन् - 

क्षे इ-चुच्यते । यं तङ्धवत्ये तदिति श्रियाविगेषसषम्ो- 

च्छासो यलो १चऋछसित्वभस्छ भवतोत्यैः । दण्यमान- 

स्याप्यदुवदनं वेराभ्यहेतोः। शखः कष्टः खय संखारो 

येनोत्कान्तिकाके जन्नत डत्यनानेषु ख्टतिलोपो इःख- 

बेदनात्तस्य एरूषायेसाधन प्रतिपत्तौ दासामण्य' परवशो- 

छतचित्तख | वश्याद्यावदिवमदसख्था नागमिष्यति तावदेव 

षरुषाथेयाधनकनतेव्यतायामप्रमक्ता भवते त्था काररयाच्छ ~ 

विः ३६५क० । तत्तशोद्ध 4 छाधित्वं कख्डिनृकाले ९ कि 

निभित्तं १ कथं ९ निजियं १ वा खादियेवदुच्यते । सोऽय 

प्रातः शिरःपाख्यादिभान् पिण्डो यत्र यञ्िन् कालेऽय- 

खिमानमसतोरमावमणच काण्यनित्यैः नि एति निगच्छति ! 

किं निभित्तं जरया वा श्वयनेव कालपकफलवच्जो यैः काश्यं 

गच्छति उपतपतोत्युपतपत् ज्वरादिरोगसस्ते नोपतपता वा 

उपतष्यमानो ह रोगे विषज्ञारिनितयान्न' भृक्त' न जरयति 

दतोऽन्नरखेनाडपचोयमानः पिख्डः काण्यमा पद्यते तदु - 

च्यते उपतपता वेति आाखिमान' निगच्छति । यदात्य- 

न्तकार्श्य' प्रतिपन्नो च्वरादिनिमिनेखदोह्ग पच्छो भवति । 

यदो चछ पसो तदा शाड्ितसस्भारथकटवडल्यजेन् याति 
जराभिभवो रोगादिपोडन" काश्ांपन्तिच्च थरोरवतोऽवश्यः 

भविन ठतेऽनर्या इति वैराग्याबेदचच्यते । यद्ा{सा- 

ब्यल् याति वदा क्थ शरोर विषठञ्चतीति दष्टान्न 

च्यते । ठ्तत्र यथाच्छ" वा फलम म्बर' दा॒ फल पि- 

पः वा फल विषमानेकडष्टान्तोषादान' मरणखानिय- 

लजिमित्तवाख्वापनाथैम् । अनियतानि हि मरणस्य निमि- 

शान्बसद्धयातानि च । एतदपि बैराम्या्मेव । यखाद्यमने- 

कमरयनिमित्तवां स्तः त्य वंदा ऋल्यो रासे वतत इति । बन्ध - 
नाह्वध्यते येन दन्तेन स बन्वगक्ारणो रसो यचिन्ुवा 

बध्यत दति उन्तमेवोच्यते गन्धनम् । त्छाद्रसात् उन्तादा 

कन्बनात्मखच्यते वावाद्यनेकनिभिच्चम्,खवमेवायं एरुषो खि- 

हात्मा दिङ्धोपाधिःरभ्योऽङ्गभ्यक्षुरादिरेदहावयनेभ्यः सम्ब - 

शच्यते सम्यङ्लिपेन पश्यते न॒ द्ुभृप्रगामनकाख दव 

प्रापे रचन् । किन्त ड बड़ वादुगोपरशं्ज, पुनः अति- 
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न्यायः घुनःगन्दात्म व्व स्वयं देहाद् हान्तरमखद्द्त- 

वान् यथा सम्रबद्नान्ता एनः नगेच्छति तथा छनः प्रति- 

न्वायं प्रतिगमन यथागतसित्यथः । प्रतियोनि योनिं- 

योनि' प्रति कर्म्श्वुतादिवशाद्ाद्रवति । किमर्थम् १ प्राणा- 

येव पराणव्यहायैकेत्यथः | सप्राण णव हि गच्छति तत 

प्राणानि विथेषणमनथैकं प्री शिवयूहाय हि गमन" देहा- 

इेान्तरः प्रति| तेन सख कर्मफलभोगार्थसिद्धिः | न 

प्राणसन्तामाल्नेण त खा त्ता द्यां थं युक्तं विशेष्यं प्राणव्युहा- 

येवि'?९६। “तमेवं जिगमिष" के सह गच्छन्ति ये वा गच्छन्ति 

ते किं वतिक्रयाप्रणत्ना १ आहोखित्तत्कस्ेषथात्लयसमेव 

गच्छन्ति ` परल किकश्रोरकत् णोव सूतानोलनोच्यते 

इष्टान्तः | तद्यथा राजान प्रयियासन्त' प्रकर्वेख यातमि- 

च्छन्तमु खाः प्रत्येनसः त समामर्टस्त एवाभिसमायन्याभि- 

खख्येन समायान्त्य कोभावेन तमभिम् खा अयान््यनान्ञप्रा 

ण्व रान्ना केवलतवज्जिगमिषाभिन्नाः | रएवभेवेममात्मान" 

भोक्ारमन्तकाले मरणकाले सव्व प्राणा वागाद्योऽभिस- 

भायन्ति यल्ैतदबभच्छ्सो शवतोति व्याख्यातम्” ३८ 
“ख यलायमा्लतेति संसारोपव्ेनं प्रसुतस् । तत्रायं 

रूष रम्यो ऽङ्ग भ्यः सम्मसच्ये त्यक्तम् । तत् स्भमोक्ण' 
क्नु काले कथ वेति ?. सविस्तर शंसरशं व यितव्य- 
भित्यारभ्यते । सोऽयसात्मा प्रस्तुतो यन्न यस्धिन् काले अब- 
सयमबलमाव' नि एव्य॒गत्वा यदं इख दौब्य' ` तदात्मन 
खव दौबल्यमित्टपचय्य ते आवल्य' नेव्ेति । न छसौ 

स्लतोऽम् तेत्वादबदभावं गच्छति तया सश्प्रोहमिव संमूढता 

संमोहोविवेकाभावः संमोहसिव्र निं एति निगच्छति 
न चाख् खतः संमोहोऽसंमोडो वालि नित्यचतन्य- 
ज्यो तिःस्वभावत्त्वात् तेनेवशब्ट्ः संमोहखिव न्येतीति । 
उत्क्रान्तिकाले हि करणोपणं हारनिभिस्लो व्याकुलोमाव 
चतन इव लच्छते लौकिकः तथा च वक्तारौ भवन्ति 
संभूदः खमूढोयमिति | अथय बोभयन वशब्द् प्रयोगो 
योज्योऽबल्यमिव न्ये तोत्यसम्भोहभिव न्येतीति | उभ- 
यख परोपाधिनिभित्तताविशेषात् समानकटकनिदयाञ । 
अयाश्जिन् काल एते प्राणा वागादय एनसमात्ानमभिस- 

समायन्ति तदाख थारोरखालनो ऽङ्ेभ्यः सम्परमोच्तणम् । 
कय घनः स्ममोच्त्यः, केन वा प्रकारेखात्ानमभिस- 
मायन्नि ? इत्युच्यते । त आत्मा एताश जोमातराश्ते जसो 
माब्रास्ते जोभावास्ते जोऽवयवा खपादिप्रकाशकत्वाञ्चक्षरा- 

दोनि कर्ःनोत्बय; । ता एता; समभ्याददानः सस्व 
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छलि घेनाभ्या ददानः आभिषठख्यन'ददानः खुंइरमाण स्तवल- 

्आपेच्चयुा विशेषणं प्रमिति न तु खप्रे निलँपेन सम- 

भ्यादानमच्ि त्वादानमात्रस् ।^ब्ट्ोता वाक् रूड्ोतञ्चकलु- 
रख लोक्ख सर्वावतो मालाशपादाय शुक्रमादाये- 

त्यादि" वाक्येभ्यः इदयमेष पुरखूडरीकाकाशसन्ववक्रामत्यन्वव 

गच्छति द्येऽभिव्यक्तविन्नानो भवत्यौ बुद्धयादिविक्े- 

पर्स मति }.न हि तख खतद्चलनः विच्ेयोपस- 

इहारादिविक्रिया वा “ध्यायतोव लेलायतीव" इुक्गत्वात् । 

बद्पराद्यु पाषिद्वारेव हि सवैविक्रियाध्या रोष्यते तखन । 

कद् पुनस्त तेजोमातरभ्यादानमितयच्यते । स यल्लष 

चच्ुषि भवद्चाच्लुषः अदिल्यांशो भोक्त: कम्मे प्रयुक्तो 

यावद धारणं ताबद्धलुप्रोऽल पहं क्वन् वर्त ते। मरणकाले 

तख चक्ुषोऽचप्रह परिव्यजति खमादित्याव्मन' प्रति- 

पद्यते । तदेतदुक्गम् “यतरा पुरुषस्य श्टतद्ाग्निं वाग- 
येति, बात प्राणचचुरादित्यिल्यादि " 1 इनदँहस हण- 
कले खुखयिष्यति तथा खशयुतः परबुध्यतञ्च | तदेतदाह । 

` चाकलृषः एरुषो यत्र यिन् काले पराः पर्यावततंते 
परि समन्तात् पराडः व्यावत्तत इति वयाऽनाखजिन् काले- 

ऽद्पन्नो भवति मषु पं न जानाति । तदा्यमान्ना | 

चच्चरादितेजोमात्ाः समभ्याददानो भवति स्लप्रक् 

द्व | सुएकोभवति करणजातः खेन लिङ्गात्मना | 

पाञचंसख्वा अह्न पष्यतोति । वथा त्राणटेवतानिटन्तौ 

श्राणभेकोभवति लिङ्गाकना । तदा न जिन्रतोत्याह्छः ¦ 

समानमन्यत् । जिह्ायां सोमो वङ्खो वा देवता तन्नि 

इत््यपेच्चया न रसयत इत्या: | तथा न॒ वदति न श्ट- 
शोति न मलते न च्छति भ॒ विज्ानादीत्याङस- 

दोपलच्छते देवतानित्तिः कंर्ानाञ्च हृदय एको- 

भावः ततर हृदयेपरं तेषु योऽन्तव्यापारः श 
कथ्यते । तख इह एतसख प्रकत इदयख दय ् छ्े- 
व्येतत । अखं नाङोडखं निगेमनदार' प्रद्योतते खभ्रकाल 

दष सखेन भासा तेजोमालराशानलतेन सनेव ज्धोतिषाऽऽ- 

त्मनेव च तेनाज्चोति,प्रथेतेन दयाय य रष आत्मा 

विन्नानसयो लिङ्घोपाधिर्जिगच्छति निवष्कामति । तथाऽऽ 

अर्पण “किन् नहषतक.न्त उत्क्रान्तो भविष्यानि १ क- ˆ 
ख्न्वा प्रतिष्ति प्रतिष्ाख्ामीति १ ख प्राणम्रद्जतेति'" 

तत्र चाच वन्वज्योतिः सरवद्ाभिव्यक्रतर' तदुपाधिदारा 

द्यात्नि जन््रमर णगमनागमनादिसर्भविक्रियालक्षणः 

व्यवहार स्लदात्मक' हि दादशविधं करणम् । . बदधरादि 
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सत्य ल तज्जीवनं सोऽन्तरात्मा जगवस्तख्युषच्च | तेन प्रद्यो- 

तेन द्यापप्रकाेन निः क्रममाणः. | केन मागे नि- 

ष्क. मतोल्यृच्यते । च्ुषो -वाऽऽटिलयलोकप्रा्िनिभित्त' 

` ज्ञानः कमीवा यदि खात् । सूर बा नह्मलोकपराभिनि- 
मित्त चेत् | अन्येभ्यो वा शरीरदेयेभ्यः शरीरावयवेभ्यो 

यथाकम यथाचतसिति त" विन्नानात्मानमुत्क्रा 

सन्तं परलोकाय प्रसित परलोकायोद्कुताक्रूतमित्यथं ¦ । 

मव्याधिकारस्यानोयोरान्त इवानतृक्रामति तञ्च प्राण 

मनूल्क्रासन्त' वोगादयः रवये प्राणा अनत्क्रामन्ति ॥ 

यथाप्रधानान्वाचिद्यासेयम् न ,ठ करभेख साथेवटुगमन- 

जि विवर्धितस् । ̀ एष आत्मा सविन्नानो भवति खम्रद्व 

विशेषविन्नानवानु भवति कम्बवशथाद्खतन््ः साव- 

न्त्ये्य हि सविन्नानत्वे सव्व: लतलल्यः खात् नेव त॒ तन्ल 

भ्यते अतणएवाह व्यासः “खद् तद्भावभावितः” दूति 

कन्येयानङ्खाव्यमानेनान्ःकर्डत्तिषिथेषाितवासना्मक- 

विशेषरिन्नानेन सर्वलोक एतख्धिन् कले सविन्ना- 

नोभवति सविज्ञानमेव 

च्छति विथेषविन्नागोद्धाचितमेषेत्ययेः । तखः्त्काले 
स्वातन्त्र {थं योगधम््ां दसेषनं परि सं ख्यानभ्यासच विशिष्ट 

शण्योप चयस चखहधानैः परलोका्थिभिरप्रमन्तेः कव्य 
इति सर्व्व शास्त्राणां यल्लतोविधे योऽर्थे दख्रिताञ्चोपरम- 
शस् न दहि तत्का शक्यते किञ्चित् सं पादयितम् कम्मेखानोय 

मानख खातन्त्रा भावात् “बुखोवै षुणयेन कम्म णा भवति 

पापः पापेन""इतयुक्त : एतख हानथैदखोपथमोपायषिधानाय 

सर्वशाखोपनिषदः प्रठत्ताः नहि तदिह्ितोधायालुशेवनं 

रत् त्यन्तिकखानथैखोपथमोपायोऽच्वि त्ादनवो- 

 निषदिङितोपावे यललपरभवितव्यभिन्यष प्रकरणाधैः 

 शकटवत्सम्भ,तसम्धार उपरच्ज द्यातीनुकत किंयुनस्तख 
परलौकाय प्रभ्थितसखय पथ्यदनं शाकटिकसम्भारस्थानोयं 

गत्वा वा पर्लोभं यद्भङ्क शरीराद्यारम्भकञ्च यत्तत् 

किम् १ इतय् च्यने। तं परलोक्षाव गच्छन्तभात्मानं विद्या 

कम्मीणो विद्या च कल्प च विद्याकणौ विद्या ब्मप्रकारा 

विदिता प्रतिषिद्धा अविता ऽप्रतिषिद्धा च तथा कर 

विहितं प्रतिषिष्वं चाविह्धितसप्रतिषिद्धञ्चः समन्वारभेते 

सम्यगन्वारभेते ऋन्वालमेते अदगच्छतः पूर्वप्रज्ञा च 

दमूतविषयः प्रत्ना पू च^प्र्नातोतकन्मेफलादुमववासनेत्यथैः । 

साच वासना पूवं क्रन्दः कम्योविपाके चाङ्गः भवति| 
तेना शा वष्यन्वारभते नहि तया बरास्नया विना केनचित् 

च॒ गन्तव्यमन्ववक्रामत्यदुग- | 

क कतत, फलं चोपभोतु' शक्यते नद्धयनभ्यस्ते 

विष्ये कौशलमिन्द्रियाशां भवति, पूव्वांदुभववारुना 

प्र्त्तानां विन्द्रियाथामिहाभ्यासमन्तरेण कौोलश्प- 

पद्यते, इश्चते च केषाञ्चित् काञ्चित् क्रियाणु चित्र 

कम््रादिल चण्यास्च बिनेबेहाभ्या सेन जन्त रव कौशलम् 

का चिदत्यन्तसौ कथेयक्तास्वष्यकौ यलम् ्ेषाद्चित्, तथा 

विषयोपभोगेषु खभावत ण केषाद्चित्कौत्यला कौले | 

बश्येते तद्धौतत् ल्म पूर्वं प्रन्नोद्धवालङ्धवनिमिन्त, 

तेन पूवव प्रन्नया विना कश््खिवा फलोपभोगे वा 

न कस्यचित् प्रहृत्तिशप्रपद्यते, तस्ञादेत्तच्चयं शाकटिक- 

भारस्वानौोयं परलोकपथ्यदनं विदयाकम्पीपूरगव पन्ता ख्यस् । 
च्छाद ्राकन्पैयौ पूत्वपृन्ना च देहान्तरप्रतिपनतुमौगसाधनं 
वख्छ1दिदपाकश््रदि शुभमेव समाचरेत् । यथा इष्टे 

खंयोगभोगोपमोगौ जा° खातासिति प्रकरणाधेः"१क ० 

शा०ख० भाष्वयोञ्च उत्क्रमशप्रकारः प्रपञ्चितो यथा 

“वाङ्मनसि दभेनाच्छन्द्ा ङ्ध ० । “अथापरान विद्याच 
फलप्रा प्रये देवयानं पन्थानमतारविष्यन् प्रथनं ताव- 

यथाशास्त्र त्क.न्तिक्रममाचष्टो समाना हि विहदवि- 

इषोखत्क्रान्तिरिति वच्छति । अस्ति प्रायखपिषया शतिः 

“चअस सोम्य ! एरुषस्य प्रयतोवाडः मनसि सम्पद्यते, 

सनः प्राये, प्रशस्ते जखि, तेजः परखान्दे वतायाभिति"” 

किमिद वाच णव उत्तिमत्याः मनसि सम्यात्तरुच्यते उत- 

` वाग्बत्ते रिति ¶ विथयः। तत्र वागेव तावन््नसि सम्पद्यत 
दूति प्राप्न तथा ङ खतिर्चग्टह्टोता भवति | इतरथा- 

ब्रत्तणाखयात् छतिलच्ाविषये च छतिर्न्याय्ा न लक्षण 

त्छाहाच वायं मनसि प्रविखय इत्येवं प्राप्रे जृमः। 

वारहत्तिमेनसि सम्पद्यत इति | कथं वाग्ढत्तिरिति 

व्याख्यायते यावता वाङ्मनसीत्ये वाचाय; पठति ! सत्य 

-भेतत् पटिष्यति ठ “परात् अविभागोषचनादिति'" । 

वादन उन््य् पममाल' विवच्तितभिलि गस्यते । तत्त्व- 

प्रलयथिवच्ववान्त॒सर्वलवाधिभागसाभ्यात् किं परलव 

विशिष्यादविभाग दति) तसाद इन् यसं हारविष- 

चाया ' वाग्डत्तिः पूव्बछपस चियते भनोटत्ताववस्वि- 

अाभित्यथैः 1 कसमात् १ दशनात् दृश्यते हि वाग्न्तेः 

पूैयसंहारोमनोडढन्तौ विद्यमानायाम् | न ठउ.वाच टव 

त्तिमत्यामनस्ुपसंहारः केनचिदपि दष“ शक्यंते । 
नद खतिसासण्योद्ाच राय ` भनखण्यय इतय् 

नेन्या ह अतत्प्रकतित्वात् यख हि य॒त खउत्पसिखख 



उत्क्र 

सत्र लयोनाच्यासदोव शरावख । न च मनसो वायुत्म- 

व्यत इति किञ्चन प्रमाणमस्ति) टक् ्वाजिभ्वौ त्व 

प्रशतिलमाश्रयावपि दृश्येते! पार्थिभ्योरन्नेभ्यश्त जस- 

साम्न डतिरु्गवति चष चोपशास्यति ! कथं तदं खन् 
पे वाङ्मनसि सम्मत इति शब्द्. इत्यत आष शब्टा- 

ञ्चति । चन्दोऽष्यखिन् पत्तेऽवकल्पते इत्तिरत्तिमतोरमेदोप- 

चारादित्यधैः"” भा० | “खतएष च सर्व्वाख्यतु" ० | 

“तखादपथान्ततेजाः एनभवभिन्द्रियैर्मनसि सम्पद्यमानैः” 

इयता विशेषेण सर्वषभेनेन्द्रिवाणां सनसि सम्पत्तिः चयते 

ततःव्येव एव्र वाच दव च्तराटोनामपि शंडल्तिके भनख 

बर्छिते हत्तिलोपद् शना त्तत्व प्रलयासन्धवा चछब्टोपपत्ते 

इचिष्वारेशैव खर्वाथोन्दरियाणि मनोऽहवक्तन्ते । सवे 

वाङ्घरष्ाभां सम्छुपखंहरातिथेषे सति दाचः उथगगुहणं 
बपशगसि शस्यत द् दाहरयातरोषेन? शा 1 

“लकाम: प्राख छत्तरात्"' द° । ““ससधिगतभमेतत् वा- 

अ्मनसि शभ्पश्थत र्यत टत्तिसम्यन्तिषि वकतितेति । 
अव यदुत्तरं वाक्पस् “अनः प्राणद्ति"ः किमतापि इत्ति 

सम्पस्तिरोव विवच्िता छन वत्तिमत्सस्पस्तिरिति ¢ 

विचिकिल्यायां टत्तिमतसम्प्तिरेबेति श्ुन्यदखहात्तत्- 

प्रशतितोपपन्ते ख तथा हि “'अमय' डि सौभ्य ` मन” 

आपोमयः प्राण" इत्यत्र चअच्रयोनि भन आभ. 

न्ति अबयोनिद्च प्राणम् । खाएचान्नमद्डजन्तेति तेः" 

“अतच यन्नः प्राणे प्रलोयते अन्नमेव तदश प्रलोयते- 

अच्च हि सनः, खाप प्राणः, प्रकतिविकारषेदादि- 

न्योवं प्राप्ने नमः दद्ष्याग्टद्टोतबा्यन्द्रिय- 

छत्तिमनोडचिदारेणेव प्राणे प्रोयत इय ततरादाक्यादव- 

गन्तव्यम् । तथा हि दषोमुपूर्ोच्च प्राणटन्तौ 
परिख्न्दाक्िकायामवस्वितायां भनोटस्तौनाषपथमो इ~ 

श्यते! न च मनसः सद््पाष्ययः प्राये सन्म 

वति आअततप्रशतिलवात् । नलु दर्थितं मनसः 

प्रहलतित्वस् । गेतत्यारं न होदयेन प्राणालिकेन 

तत्मतित्वेन भन: प्राखे सम्यत्त् महेति । एवमपि दन्न 

मनः सम्पद्येत अ चात्र पूस्ेष च प्राणः । नदो तखि- 

ज्ञपि पथे प्रा्मावपरिखवाभ्यो.ङ्भपोमनोजायत इति 

किञ्चन प्रमाणमस्ति! तस्माच्च मनसः प्रे ख्पाष्ययः । 

हक्यग्ममे तु शञ्दोऽवकल्यते इ सिद्रत्िमतोरभेदो प चाराद्िगि 

रभितस्" भा० ! “सोऽध्यजे तदुपगमादिभ्यः” ख° । 

^“स्वितमेतद्यख् यतोनोतप्तिश्तसन तशिन् टत्तिवयो 

[ १०८२ ] उत्क्र 

न श्वद्धपलय इति। इट्मिद्ानौ प्राणस्तेजसीत्यव 
चिन्त्यते किं यथादति प्राण तेजखेव टन्पसंहारः किं 
वा देेन्द्रियपडराध्यचे जोव ? इति। तन्न चखनेरनति 
शङ्खयत्वात् प्राणस्य तेजस्येव सम्पत्तिः खात् अश्ुतकल्पना- 

या अन्याग्यत्वादिव्येवं प्राप्रे प्रतिपद्यते सोऽध्यत् इति 1 

स प्रकृतः प्राणोऽध्यचेऽविव्याकश्ीषव्वप्रन्नोपाधिके विन्ता- 
नाकन्यबतिषठते ततूप्रधाना प्राखहत्तिर्मेवतीत्यथैः । कुतः ९ 

तदुपगमादिभ्यः } “(एकमेवेममात्मानमन्तक्षाले सद प्राणा 

अभिखमायन्ति यल तेदरच्छासो भवतोति" हि शत्य 

न्तरम् -ऋध्यच्लोपमाभिनः सर्व्वान् प्रा्ानविरेषेश दशयति | 

विशेषेणेव” तखत्क्रामन्त' प्राणो नतृक्तामतौतिः" पञ्चठत्तेः 

प्राणखाध्यत्तालुगाभितां दशयति तदचुत्तिताञ्चे तरेषाम्, 

प्राखमनत्क्रामन्लं सव्व प्राणा अनृत्क्रामन्तोति” 

“शविन्नानोभवर्तौति? चाध्यल््यान्त विंन्नानवन्त्वप्रदरशनेन 

कञ्जिन्नपी तक्रणयामख प्राणस्ावस्यानं गमयति ! नु 

"श्राणस्तेलखौति'" चयते कथं प्राखऽध्यत्च इत्यधिकावापः 

(यते | नैष दोधः अभ्यलप्रथानत्वादत्कमण्पादिव्यवद्ारस्य 

शु्यन्तरगतस्यापि च षिेषखापे्णोयत्वात् ] कथं तद्दि 

“प्राणन्ते जसोति” खतिरित्यत आङ" भा० । ^ ू तिषु 

चच्छर, तेः" "० .1 “स प्राणसंयुक्तो ष्यः तेज :खहचरितेष 

भूतेषु देषवोजभूतेष॒ सृ च्छोष्ववतिषत इत्यवगन्तव्यम् 

“प्राणस्तेजसि” इत्यतः इतेः | नद चेयं खतिः प्राणब्य 
तेजसि स्विति दर्थं यति न प्राणस युक्तस्याध्यत्तसख । नेषःदोषः 

“शोऽध्यच्ः'' दत्यध्यचखयाष्यन्तराल खउपसं ख्या तत्वात् । 

योऽपि हि सतन्ना्रथरां गत्वा मथुरायाः पाटलि षुत 

मेजतिसोऽपिचुन्नात् पाटलितरः यातीति शक्यते वदि- 

छम् ! शखात प्राणस्ेजसोति प्राणसं युक्तखाध्यक्तखवैत- 

सतेलञःसहवरितेष॒भूनेष्वयस्यानम् । कथं तेजःसहचरि 
तेषु भूतेषिं्यृच्यते यावता तेजः च,यते “प्राणस्त ज~ 

सि" इत्यत आ" भा०। “नेकश्डिन् दथेयतोह्ि"खः° । 
“नेकस्िन्नेव तेजसि शर रनर रे ्यावेलायां जोवोऽव- 

तिषटते कार्यस्य अरीरस्यानेकातक्नादथेनात् । दरभयत- 

सैतमथे' प्रञ्चप्रतिवचमे ““अषः -तर्षवचस'' इति । 

लदयाख्यातं “लप्रातमखत्थाल भूयस्वात्" इत्यन । अति 

र्टतो चैतमथ' दर्थयतः। शदिः “एितौमय पापमयस्तेज- 
सयो वायुमय चआकाथमय"' द्तयाद्या । रूतिरपि“यखो- 

साता ऽविनाशिन्यो दथा्डानाग्तु याः स्ताः | ताभिः 

खाङगिदं रत्व सस्भव्यु व्यैः ° ज्यादा । जं चोपसं 

४ 0 

(क 



त {[ १०८३) उत्क, 

छृतिषु करणे शरीरान्तरप्र सावेलायां कायनदायुरूषो 

भवतोनयुपक्रम्य खुत्यन्तरं कम्प्राच्रयतां निख्पयति “तौ ह 

यदूचतुः कम्मे हेष तदरूचतुः अयहयत् प्रशशंसतः कलो 

च्व तत् प्रशशंसतुरिति'। तत्रोच्यते ! तन्न॒ कर्मप्युक्तख 
सद्ातिडरं त्तकखेन्द्रियविषयातक्ध बन्धनस्य प्रटत्तिरिति 

कम््ाच्वतोक्ता इह पनभूःतोपाद्ानाह हान्तरोत्पत्ति- 

रिति भूताच्रयत्वमृक्तम् 1 प्रयसाशब्द्ादपि तत्र प्राधान्य 

माव्र' कम्डणः प्रदर्थिंतं नत्वाच्रयान्तरं निवारितम् तश्माद्- 

विरोधः'भा०। “नाना चा खयुपक्रमादण्डततवद्चाहुएोकर ' 

° ““लेयमतृकुन्तिः किं विहदबिदधोः समानां किंवा 

विचेषषतीति 2 विशय नानां विेषवतोति तावत् प्रा्नम् । 

मूताञ्रयविशिष्टा ह्योषा धनभमेवाय भुतान्याच्रोयन्ते न च 

विषः एनमेवः सम्परवति'? “अमृतत्व हि विदानभ्यञ् ते"? 

दति शते; । त आदषिदष एवेषोतृकान्तिः । नह विद्या 

प्रकरणे समाग्ब्नानादिदुष एषा 'भवेत्, न खापाद्विद्यया- 

प्राप्राचुकोत्तंनात् । तथा हि “यन्न ततृषरुप्रः खपिति 

` नाम अशिधिषति नाम पिपासति नानेति च स्व 

प्राखिसाधारणा एव॒ खापादयो दको न्ते भिद्या प्रकरये- 

$पि प्रतिपिपाद्यिषितवस्तुप्रतिपाद्नाद्चगुणयेन, न वत 

विडमोभियेषवन्लोविधिन्धृनते भियमय्य तृ क्रो न्तिमं हा - 

जनगतेवादुकोत्य ते यखां परख देवतायां एरूषख प्रय- 

 व्तेजः सम्पद्यते, “स आत्मा तत््तमसोति” प्रतिपादयि- 

ठम् । प्रतिषिद्धा चेषा श्िहुषः। तद्माद्विदुष एवे त्येष 

प्राप्रे नर्मः । समानेषोत्कान्तिः बाङननसोव्याद्या बिहद- 

वरिदुषोरा दध् पकमाद्ववितमहति चविरशेषच्रषणात् । 

अगात् देहषोजभूतानि भूनखच्डः ख्य ित्य करम प्रधुक्तो- 

देहपहणमनुभवित संसरति विदांस्तु न्ञानप्रकाित 

मोक्त' नाडोद्वारमाश्रयते तदेतदा खुपक्रमादिष्क्म् । 

नन्वात्मतत्व'॒विदुषा प्राप्रव्य न च तद् शान्त रायत्त तत्र 

कृतो भूताच्रवत्वं दयुपकमो नेति" | अलो- 

च्यते । अदपोष्य चेदम् अद्ग्धू(ऽ्नमश्िद्यादोन् केशा 

नपरविद्यासामथ्यादापेलिकमण्डततव' प्राद्यते । सम्भवति 

तत्र सख्टयुपक्मोमूता्यत्वञ्च । न हि निराख्रयाणणं 

प्राखानां गतिरुपपद्यते । तस्माददोषः भा० | ^तदा- 

ऽपोतेः ससारव्यपरेशात् "छ ०।०तेजः परद्ां देवतायानि- 

त्वन प्रक्षरणसामच्याचथथा प्रकतं तेजः खाध्यत्ष' स~ 

प्रायं सक्गर्णथ्राम' मूतान्तरसह्हितं प्रयतः पुसः पर 

ख्यां देवतायां बम्पद्यत इचेतदुक्त' भवति| कौदयो- 

३ वा० आग २ न्द, 

एनरियं शम्पर्तिः खादिति चिन्त्यते | तत्र1त्वन्तिकयव- 

नावत् खष्कपप्रविलयं इति प्राप्न वत्प्रहिश्वोपयन्तेः , 

सव्व हि जनिमतोषस्तुजातसख प्रशुतिः परा रव 

तेवि प्रतिढापितस् । तद्रा दाल्न्तिकोऽयभविभागा पचतिः 

देवं प्राप्रे बलः। तस्तेजञ्ादिनूतदच्छः च्रोता- 

दिकरणाच्रयभूतमाऽपीतेरा स सारमभोत्तात् सम्यगन्ताननि- 

भिन्तादवतिष्ते। “बोनिनन्धे प्रपद्यन्ते भरीरत्वाय 

देहिनः । स्था्यभन्धे ऽदखंयान्ति यथाकमे यथाद्धतस्* 
द््ादिरंसारव्यपदेथात् । अन्यया हि सवैः प्रायणसन-. 

अ एषोपाधिप्र्स्वमयादत्यन्त' जह्य सस्पद्येत तन पिधि- 

शास्त्र चानथेक सखयादिद्याशास्त्रञ्च । ं निथ्यान्ञार्भानमि- 

त्च बन्वो न सम्यग् त्तानादते विच शिठमरूति। तस्मात्“ 

प्रतित्वेऽपि चषु्िप्रलयशदोजभावावरेषेवेषा सद्यम्पत्तिः 

भा० । “द्धच्छः प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः” दख° | 
"तद्धे तरभूतसदह्ित तेजोजौवखासाच्छरोरात् प्रषस- 

त॒ आखाश्रयभूत' खद्धपतः परिमाणतश्च च्छ भवितु 

भहंति | तथा हि नाोनिषकमणचवणादिग्योऽख 

सौच्छाखूपलर्वैते । तन्न वत्वात् सद्धारोपपन्तिः ख- 

च्छरत्वाञ्धाप्रतोघातोपपत्तिः तएव च देहा चिगचछत्- 

पाच स्यं नोपलभ्यते" भा । “नोपमर्देनातः” सत, । 

“अतएव च द्च्छताच्राख स्वलथरीरसखोपमहन 
दाष्ादिनिभित्तेनेतरत् द च्छशरोरछ्पच्डद्यते"' भा० । 

“सतप चोपपत्तेरेष ज्मा ख“ | “अदैव च 

खच्छरोरखष उम्नायननेतशछिन् जोवच्छरीरे संस्य- 
नो्णिमानः | विज्ञानाति। तथा हि स्टतावस्या- 

याभवस्थितेऽपि दे विदयमानेषूपि च पादिषु दे 

गेषु नोश्रोपलभ्यते जोवद्षस्था यामेव तपरलभ्यते द्त्यत 

उपपद्यते प्रसिद्वशरीरव्यतिरिक्तद्पाचय रष उश्चेति ! 

तया च श्रुतिः “उष्ण ख जोषि द्धीतो मरिष्यच्िति" 

भा०। “प्रतिषेधादिति वन्न शारीरात्" ख.०।८८बग्हतत्व- 

द्धाहपोष्ये्तोषियेषणाद्ात्य न्तिकेऽक्तत्व गत्य तृक्रा- 

न्योरभावोऽम्युपगतः ततापि कैनचित् कारणेनोतक्रान्ति 

साशड्भया प्रतिषेधति | `'खथाकामयमानोयोऽकामो- 

निष्काम च्छाप्रकाम अात्कामोन तख प्राणाउतृक्रामन्ति 
(व १ (५. टि 

ज्व सन् ब्रह्मष्येतोति'। अतः परविद्याधिषयात् 

` प्रतिभेधात् न परबह्धविदोदेहात् प्राणानाशत्क्रान्तिर 

स्तोति चेन्नेल्च्यते | यतः शारीराद्ात्मन एष उतक्रान्ति 
५4 

प्रतिषेधः प्राणानां, न धपरोरात् ! कषभवरारयते । “न . 
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ल्यात् प्राणा उत्क्रानन्तोति"थाखान्तरे पञ्चभोप्रयो गात् 

सम्बन्धसासान्यनिषया सहि षठो याखान्तरगतया पच्या 

शभ्यन्ध विषे व्यवस्थाप्यते । तद्छादिति च प्राधान्यादभ्यु 

इवनिः ख वसाधिद्यतो देषो सम्बध्यते न देहः । न तसौ 

इश्डिकरभिषोजवात् ' प्रा्ाउत् क्रामन्ति सेव तेन भवन्त 
त्वथः। सप्राणख प्रवसतो भव्य तृकरान्तदै हादिल्ये व प्राप्न 
पर्च्यते" 'भा ०।^सख दोयं केषाम् ' ख ° ।' "नैतदस्ति यदुक्तं पर 

जद्धविदोऽपि देहादस् तृक्रान्तिः प्रतिषे घ देद्यपादानत्वा 

दिति। यतोदेहापादान णएवोतृक्रान्िप्रतिषेध रएकेषां 

समाभ्नाट. यां खट उपलभ्यते । तवाद्यात्त भागप्रञ्न 

“"अलायं परषोखियते वदश्छात् प्राश्वाः उतक्रामन्त्याहो 

खिन्न १ इत्यत्र नेति्ोबाच यान्ञवल्कय्'” इत्यतुत्क्रान्ति 

पं परिग्ट्य न तद्धमयमलत्क्रान्तेषु प्राेषु स्त इत्या 

माशङ्कायाम्'' ““ऋनलरौव समबलोयन्त” इति प्रविखयं प्राणा- 
नां प्रतिन्नाय तत् सिद्धये ".सडच्छयव्याघ्मायव्याद्मातोच्तः 

श्रेत इति सथब्द्प्रराक्ट्टस प्रतखोत्कान्त्यपधेरुच्छयनादोनि 

समामनति 'देस्य चतानि खन देहिनः | तत्सामान्यात् 

न तस्मात् प्राणा उत्क्रासन्त्मन् व ु मबलोयन्त"दत्यलाष्य 

जेदोपतचारेण देदापादानस्यैवो क्रमण प्रतिषेध : यद्यपि 

प्राधान्य देहिन इति व्याख्य यम् । वेषां पञ्चनोपाठः 

वेषान्त बषीपाठस्तेषां विहत्स्भ्वन्िन्य् त्कुन्तिः प्रति 

विध्यत इति प्राप्रोद्कान्तिप्रतिषेधायैत्वादख वाक्यस्य 
देहापादने१ खा प्रठिशिद्धा भवति रेषाइत्कन्तिः श्राप 

ज देहिनः । अपि चचक वा मूद्ौषान्येभ्यो वा चरीर 

देशेभ्यस्तष्तकामलल प्राष्योऽन्तृकामति प्रः यमन् तृकोन्ं 

सर्य प्राखा आन्तकासन्वि 'त्येवम विदददिषये सप्रपञ्चखत् 

कमण्ं स सारगमन ङ्ख दणेयित्वा“इति ह कामयमान इत्युप" 
खंत्याविदत्कथाम्.खथाकामयमान"' इतिव्यपदिष्च विहं 

सं, यदि तदिषयेऽष्ब तकौन्तिेव प्रापयेदसमङञ्स एव व्यप- 

देशःखात.। तश्चाद्विहदहिषये प्राप्रयोगैव्यतकान््यो 

बिदिषये प्रतिषेष दत्य वमेव व्याख्ये यं व्यपदेयाधेवन्वाय । 

न च बह्मविदः सव्व गतव्रह्मयान्मभूतख प्रलोखकाम 

जन्ये उत कान्तिगितिवपपद्यते निभिश्ाभावात् । "खव 

ज्य समञ्नत' इति चबं जातोयकाः खतयोगक्य तकान्वयो 

रभाव चयन्ति" भा०। “ख्यते च" स०। खरयतेऽपि 

च महाभारते गध तक्रान््योरभावः | “सव्व भूतात्ममूतख 

सम्यगभूतामि' पश्चतः। देवा अपि च मार्गेष चदय नेऽख पदं- 

श" दूति । महु गतिरपि बह्षिदः खययते' "शुकः किल 

\ । 

वयाशकिष्योशचतरादिमर्डलमभिप्रतसधो पिला लच- 
गम्बाूलोभो इषि प्रतिशच्रावेति" । न सशरीरद्धेवायं 

योगबकेन विशिटदेशप्राकनिपूव्वकः शरोरोत्समं दूति 
दवय शव्वभूतंरश्यत।दयु पन्यासात् । नद्शरोरं गच्छन्त 

सव्वभूतानि दर्" थक्ृदुः। तथा च तलौवोप खंहृतम् । 
“कस्तु मारताच्छोघां गतिं सत्वान्तरिलकः | दर्भयिला 

प्रभावं खे" सव्वं भूतगतोऽभवदिति । तस्मादभावः परब्रह्म 

िदोगल्य त्कोन्त्योः | गति्तोनान्त॒ विषयमुपरिष्टा- 

इय्राख्छाखामः?'भा०^तानि परे तथाद्याह"ख ० |तानि 

शनः प्राखशब्टोदितानोन्द्रियाणि भूतानि च परब्रहमषिदरू- 

खचनेव परस्जिन्नात्मनि प्रलोयन्ते | कात् ९ तथाह्याह 
चछुतिः ““रवभेवाख परिदृष्ट रमाः षोडशकलाः पुरुषा 

याः रुषं प्राप्वास्त' गच्छन्तीतिः'। नतु ^“ग्ताःकलाः 

पञ्चदश प्रतिष्टा? इति विहददिषयधापरा खतिः परख्या- 

द्ात्मनोऽन्यल्लापि कलानां प्रल्यमादस्र | नसा खल् 

व्यवदहारापे्ता पाथिवाद्याः कलाः एधीव्यादौरेव खप्रल- 

तोरपियन्तोति । इता ठ॒ विदत् प्रतिपरत्यपेत्ला कत. 

कलाजातं परब्रह्मषिदो ब्रह्मद सम्पद्यत इति तस्माददोषः" 

भा० “अवरिमागो वचनात" दं | “स एनर्विंदुषः अला- 

प्रलयः किञितरेषाभिव सावयेषो भवत्याहोखिन्निरवशेष ? 

दति । तन्न प्रवखासान्याच्छक्यवरेषताप्रसक्तौ बवीति अ- 
वरिभागरापन्तिरिति । कतः१ वचनात् । तथादह्हि कलाप्रलय- ` 
सुह्ला वक्ति“भिद्येते चासां नामद्पे एरुष द्य वं 
रुरषोऽकलोऽष्डतो भवतोति" अषिद्यानिमिकाना ञ्च कलानां 

क़ विद्यानिभित्ते प्रलये खावयेषतोपपत्तिः । तश्पाद्धिभाग 

वेति ' भा °।“तदोकोऽसज्वलनं तत्प्रकाशितदारो विद्या- 

सामग्येचच्छेषगत्य ुख्टतियोगाञ ईह् लुग्टद्ोतः शताधि 

कया" छ ०। “समाप्रा प्रासङ्किको परषिद्यागता चिन्ता | 

सप्रति त्वपराविद्याविषयाभेव चिन्तामलुवर्पयति । समाना 

ऽऽद्धलुपकुमा चादिदद्रविडुषोरत कून्तिरिकय् कत तमिदानीं 
सृव्य.पकभं द्थंयति । लस्योपसंदतवागादिकलापसछो ञि 

कमिषतो जिन्नानाक्मज खओक आयतन इद्यम् । ̂ख- 

एतास्ते जोमाल्लाः समभ्याददानो इदयनेवान्वव्ाम 

तोति" तेः । तदग्रज्वलसम् | तत पूथिंका चक्षरादि 

स्यानापादाना चोत कान्तिः चयते “तख हत्य दव 
ख्यायः प्रद्योतते तेन प्रदरोतेनेष च्या निषूकोग्रति 

“चचु्टो वा मू्वान्यभ्यो बा शरीरदरेभ्य” इति । 
खा किम्विशेषेषंव विदददषिदषोभेवति ? अथास्ति कञ्दि- 
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इषो विेषनियमः % इति प्रिचिङ्तिसायां शत्यविथेषाद् | 

नियसप्राप्नावाच । समाने पि हि िददभिडुषोष्टदया 

` सखक्रद्योन तत प्रकाथितद्वारत्वे च मूर्स्यानादेव षि- 

दाचचिषकासनि स्ानान्तरेभ्यस्ितरे । कृतः ? विद्यासास 
- श्यात् | यदि विद्वानपौतरषत् यतः कुतचिह्हदेया इत. 

क्राभेननेबोत कष्टः लोकं लमत तल्रानथिकैव विद्या 
स्यात. | तच्छेषगत्यदुरूतियोगाञ्च तिद्याशेषभूता 

च ूदैन्वनाडोसम्बन्वा = गतिरदशोलवितव्या चिद्या 

विषे विदिता तामभ्यद्य स तथेव प्रतिहत दति 

बुक्रस् । तखा्खद्यालयेन बरह्मणा ्पारितेनालुग्टहोत ` 

शद्गावमापन्नोविदान् मृडं न्ययेव चताधिकया अतादति- 

रिक्रया रकशततमया नाद्या निषकामति, इतराभिरि- 

तरे । वथा हि हादेविद्यां प्रकटय समामनन्ति “शत- 

ञ्धोका च इदयख नाद्यस्तासां मूर्खानमभिनिः्ते- 

का । तयोष्धेभायन्नमुतत्वसेति विषडन्य। उतृक्रमणे 

भवन्तोति'* भा० । “रश्सय्रदसारी'' ० । “अस्ति ददह- 

रोऽन्मिन्ननराकाथ"द्ति इादंवि्ा “अथ यदिदमस्मिन् 

जह्मएरे दहरं एख्डरोकं वेषा "दु पक,स्य विदिता । तत्- 

प्रक्यायाम् अथ एताहृदयख नाद्य इतय्, पकस्य स- 

परञ्च * नाडोरप्रिससम्बन्धशक्ोक्तम् । “खव यत्तद् 
आच्छरोरादुत्क,मत्ययेतेरेव रभ्िभिदह्ं माकुमत"'इति । 

एनशोक्तम् “तयो ्खं मायन्न्टतत्वमेतोति?” । तसमाच्छताधि- 

कया नाद्या निषकुमन् रभ्स्रलुसारो निषकामतोति 

मम्यते | तत् किभविचेषेशषाहनि रात्रौ वा ल्िवभाणस्य 

रग्रसप चसारित्वमाहोख्िद न्ये वेति संशये सति अविशेषश्चव- 

शाद्विभेषेणेव ताबद्रष्चुसारोति प्रतिज्ञायते" भा० । 

“निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य य1वद्ेहभावित्वादुदथेयति' 

च" ० । “'असूयहनि नड रश्िसम्बन्ध इत्यह न" 

ष्टतख खाद्रश्मय्चसारित्व रान्नौ ठ प्रेतखन खात् ना. 

` ोरश्िसम्बन्ध विच्छेदादिति चेन्न । नाडोरभ्रििवम्बन्धख 

खावदुदेहभावित्वात॒ यावद्देहभावौ हि शिराकिर्- . 

सम्प: । दयति चेतसं खति; ““आअमप्रादादिव्वात् प्रता- 

यन्तेता आध नाडीषु प्रा अभ्यो नाडीभ्यः पुतायन्ते 

सा अमश्ित्रादिव्ये प्राः" इति । निदाव्ररशवे च निथा- 

तरपि किरवालुश्त्तिरुपलभ्यते प्रतापादिषा््धं दथभात् । 

ख्ोकालुट्तेस्तु दर्लीच्छतग्हलन्दररजनोष शश्रे ध्विव टि- 
नेष । "अद्रेदैतद्रालौ विद्षातोतिः? चैतदेव दर्धैयति। 

कृद् च रालौ प़तोविनैव रश्म ददारेषणोञं मा कमेत रष, - 

=< 
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दुखारानथैक्ट भषेत् । न द तदिशिष्याभिधीयते योटि- 

वा प्रौति ख रण्डोनपेच्योष्धमाक्रमते यस्तु रा्नौ सोऽन- 

पेच्छ वेति । अथ तु विहानपि रानि प्रायणाऽपराध- 

भात्रे ण नो ञ्चाकुमेत पाचिकफला विद्यो ति अप्रडन्ति- 

रेष तखा खात् व् कालानियमात् । अथापि राल्राबप- 

रतोऽहरागमदोच्चेत । अहरागमेऽष्यख कदाचिडूरण्मि- 

सम्बन्धा शरोर खात् पावकादिसम्यकौत् । “स यावत् 

किन्ानस्तावद्ादिघ्यं गच्छतीति च खुतिरहदौक्तां दथे- 

यति। तच्मादविशेषेशेबेदं राबरिन्दिविं रश्सयहसारि- 

त्वम्” भा० | “"च्तञ्चायनेऽपि दक्चियेखध० | ""खतय- 

बोदक्चादपपत्तेः आपाक्तिकफलत्वाश्च विद्याया अनि. 

यतका लत्वाञ्च इखत्येदचिखायनेऽपि खियभाष्ो वि- 

हान् प्रागनोत्येव विद्याफलस् । उन्तरायणमरण्प्राश- 

स्य प्रसिद्ध भींशरस्य च प्रतोक्ादथेनात् ““आापूयैमाचपचा- 

द्यान् षडद्ङङेति भासान् तानि" च खतेरपेित- 

तव्यहत्तरायखमितोभामा शङ्खामनेन त्रे थापलदति । प्रा- 

शस्य प्रसिद्धिरविददिषयः । भोष्रख प्रतिपाखनमाचारपरि- 

पालनार्थं पिदप्रसादलब्धस ऋन्दमव्टता ख्वापनाथेन्च ॥ 

तेस धं वक्षति च्यातिवाह्कसतक्चिकरात्'? इति} मं 

च “यल काले लनाडृत्तिमाढत्तिच्चोव योगिनः । प्रयाता 

यान्ति तं कालं बच्चयानि भरतभैमेति'” कालप्राधाग्येनोप- 

कम्ाऽरादिकालविरेषः खटतावणादु ये नियतः कथं 

रालौ दचिणाअने वा प्रवातोऽ नाहन्तिं यायादिति। अलो- 

च्यते भा०। “योगिनः प्रति च शर्ते ख्छात्त* चैते" °| 

“योगिनः प्रति चायम्रादिकषाख विजियोगोऽ काटत्तये- 

ख्यते खतं च^ते योगसाख्ख्ये न श्रौते | अतोविषय- 

भिदात् प्रमाणपियेषाञ्च गाख खातस्य कालपिनियोगख 

खरोतेषु विन्ता ष्ववतारः । “नलु अग्निर्ज्योतिरहः शुक्तः 

षण्मासा उत्तरायश्स्* । “धूलोरानिस्तथा ष्यः 

षर्मासाद्क्िखयायन मिति"? शौतातेव देवपिटयाणौ प्रस 

निन्ञायेते ख्टताषपोति । उच्यते । ““तद्कालं वन्तमोति 

ख्टतौ काशप्रतिन्नानाहिरोधमाशह्भय परिष्ार उक्तः| 

यदा पुनः श्टताषपि अग्नदरद्याटेवा एषातिबाह्िका 

ग्टहान्तं तदा म किहिरोष इति मा० 

उत्क्रमणौय लि° जद्+-कुम-करमखि अनोयर् । आ तिकुम- 
्णोये “न वेद्वेचनखित न लयेकवचनाद्पि | गति- ` 

खत्कमणोया ते. प्रयागमरणं प्रति? भागव^८५दअ०। 

छद्कमग्यसेदम् छ । उत्कुमणसम्बन्विनि लि° । 



उत्त 

उत्क्रान्त बि उद्+कूम-कतेरि क्तं | {तिकान्ते देहा 

हे डान्तरप्ापनैपं २अपद्डते श्टते च । “उत कुन्तानामामिषा- 

योपरिष्टात” भाषः “उत कान्तानां शतानाम्" ्चि° । 

उतूक्रान्ति स्तौ उत +कुम- क्तिन् देदादत्क्रमणे अप 

सरणे च उत्क्रमण्यष्टे वविटिति : । 

उत्क्रोश ए° उद्+क्रुथ-अच् । +कुररोपक्चिणि । अयञ्च 

प्रतो सख ० जलचरेमध्य खवत्वेन संघ चारित्वे नोक्तः । 

“हस्ारसक्र दध्याद् पक्रभे ““मदुगृत्क्रोधकाचाक्ेत्यानो - 

क्घा “लवाः संचचारिण"इ्त्यन्तेन | “उत्करो थरससं सिद्धा 

मनलं यवाग पाययेत्" छद्ध° । २उ्धौःकन्द्िनि 

लि० | ततः चठरथेप्राम् उत्करा० छं । उतृक्रो्ोय 

ततृसन्नििते देशादौ । 

उत्क्तोदिन् लि° उट्+क्लिद-र्ि-णिनि । अष्घतः लोद- 

कारके आारदरीकारङरे“लघु तोच्णोष्णसतृक्तं दि श्छ घाता- 

चखोमनम्” दश्च °।. स्तियां ङोप् । 

उत्क्तश प् उट्+क्षिंशथ-षञ् । ऊद्ं गायुकते ्ञोयेष व 

““उत्ह्लिश्यान्न : न निगेच्छेत् प्रसेक टोवनेरितम् । इ- 

दयं पौद्यते चाख तशखतृक्ेथं विनिदिथेत्"" इत्य क्तल- 

चणः रोगभेदः | ““युरुपाकष्टटविख्म लतया कफोत्- 

कञो येन च" “किचत थजगनम्” ^ हणष्णाशूलकफोत्- 

के शचं चारनिषारण्म् › ° च्ख्.ट्। उनकेशन- 

स्यत्र न° ““दद्यात्ते यन पूव्यं म्” चश्ु° । 

उतृक्गी शक लि उट्+क्िथ-खिचि-ख ल् । \उतृङ्तेय- 
कारके ““कौरििलयकः करभक इय् पकुमेजोतः लभिः- 
शरारो च यञ्चाप्यत्क्तेयकः ख्टतः”। एते ाग्निप्रकतय- 

अत्विथतिरेष च" चछश्तोक्ते २अग्निप्रकतिके कोटभेरे । 

उतृक्तिश्नाति उद्+क्लिण-णिनि । रेज गवायुहेत- 

के शकषारके लि° स्त्रियां डप् । “अष्टोमूतः कफोत्- 

. केशिन हतं तत् पिपासवे" 'चुख° । 

उत्चिप्त लि” अड्+किप्--क्र । शरदे चिप्र “क्षणं शणोत्- 
चिप्रगजेन्द्ररल्तिना” “ऊत्शचिच्छरिवशतां करावलम्ब :" 

साधः -रउङ्खाटिते च । (र्षिभिः) उतृच्तिप्रयुलमञ्च तथा 

येच सपताकषिभिः” भाग्व० १५अ० “युल्यो यल 

शितेन योधसंचेन चददिगश्स्विता रिषो, जाग्वा- 

दिना प्रहृत्तं" । शक्यन्ते ताटथम् ्स्यागमुत्सिप्ररखमेः 

परकोयगुलमोञ्धाटनकरः "लीक ०। . धृ्तूरे ड ° यद्द् ०। 

तस्य फलकसेवने अन््मत्तताधायकत्वात्तथात्वम् । 

उतृक्तिपिका श्लौ घट्चिप्नः धुष्त्रद्ष कन् स््नोत्वात् टापि 

( १०८६ 3 उत्ते 

अत इत्यम् । धृस्त्राकारे कस मूषणभेदे हेमचन्द्रः । 

उत् केप ० उद्+क्विप-षञ । १ रेपे “्पच्छोतृदेषाड- 
परिषिलखत्ठष्णसारप्रभायाम्'” मेष ° । ““पक्तोतृक्ेषाठ् 

घ०। कत्त रि अच् । २उत्न्चेपकारके नि° 

उत्क्षेपक लि ° उद्+क्िप-ख ल् ।१ख घे प्रच्ेपके २उतृ सि 
ष्याप्ारके चौरे च | “उत्क्ेपकयन्विभेदौ करसंदय- 

ोनको | कार्य्यौ दितोयापराे करप दक्टोनको"या० 

खट० वस्त्राद् तृ िपत्यप्रतोष् तचे पकः । शश्त्रादिजद्ध 

स्णांदि विखस्योत्क,त्य॒वा योपहरत्थलौ सन्धिभेदः 

तौ यथाद्भमदरेख अन्द् शसहथेन तच्जं नयङधोन होन 

कौ कायै दितोयापराधे एनः करच्च पाद करपाट् 

तञ्च तदेकञ्च करपादैकन्तद्धोनं ययोख्वद्कर पादंक्टोगको - 

कायौ | उतृक्लेपकय्न्विभेदकयोरोकंमेकं करम्पादञ्च 

च्छ्दादिल््थेः । एतद्य भसा हस प्रा प्रियोग्यद्व्य 

विषयम् । “तदङ्गच्छेद इत्युक्तोदस्ड उत्तमसाहस” इनि 
नारद्वचनात् । ढतोयापराधे ठ बध ए । तथा च महुः 

“अङ्ग लों सन्बिभेदख्य ड दयेत् प्रथमे सहे । 

.इस्तचरणो तोये बधमेतीति' मिवा° । 

उतक्ञेपण न° उद्+चिप-चख् ट् । जङ्घं केपणे । “डप 
तथावच्च पणमाङु द्धन" तथा । प्रचारणञ्च गमन" इम्मा ~ 

तानि पञ्च॒ च? ^“उतच्तेपणमवच्ते परण 

साङुञ्चन' प्रसारण गमनमिति कम्मण" कणा० ० 

“दूतिरवधारयायः भ्भण्यादेरपि गमनान्तमैतत्वात् । 

अल च उतच्तेपणत्वावलेप्र्त्वाङञ्चनत्वप्रसार त्वग 
भनत्वानि क ्मत्वसात्ताद्ाष्याः परञ्च ज(तवः | नन्वत- 

दचुप्रपन्च' ममनख कम्मप्यायत्वात् सव्वत्र गच्छतोतिबद्ध- 

ह दत्वाइत्श्ेपणत्वादोनां चतसणां ज्ञातोनां परस्यरा- 

त्वन्ताभावसमानाधिकरणणानां सामानाधिकरख्यानतुमवात् 

चतस्ल एव॒ कममीतवव्याष्या जातय दति चेत् सत्य कम्मे 
पथ्वोय एव गसन एधगभिधानन्तु आमखरेचनखन्दनो- 

जंज्वलननमनोन्नमनांदीनां भिचमि चबङिव्यपदेथभाजा- 

मेकेन शब्द् न सङ्गहारथे यदा गमनत्वसंपि कम्मतव्याष्या 

पञ्चमो जातिरोव तेन भ्चमणरेचनादिषव गमनप्रयोगो 

सख्यः उत्त पर्यावच्ते पणादिष यदि गमनप्रयोगदा 

भाक्तः स्ाच्रयसंयोगविभागासमवायिकारणत्वेव गौ ण- 

मुख्साधारणो धम्मैः गमनत्वजा तेस्वनियतदिण्देथसं यो - 
गविभागासभवायिकारणात्वभेव व्यद्धकं तञ्च श्वमच्यादिष् | 

शमोदिष्टः'' 

भाषा० 

सर्वत्रेति गमनस्य मैव तेषां । यमिति 1 निष्कः ` 

दितीषे | 

¢ ̂= "+ क 

चका क्म् क 
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उत्खा 

अणत्वप्रगेशनत्वादिक्षा तु न जातिः रकद्धित्ेव करम्णि 

ष्टहाट् स्टह्ान्तरं गच्छति पुरषे कचित् दृष्ट्: प्रषिथ- 

तोति प्रयवः कखचित्त्, निष्क.मतोति तत्न जातिसङ्करः 

स्थात् तथा भ्बसणादेरेकलखा जल प्रयाता निषक्रम्यापरां 

प्रषिशति निष्क्रामति प्रविथतीति प्रत्यद्यद्ेनादुपाधि- 

सामान्यमेवेतदध्यवेयम् । उतच्तेपणादौ त॒ म॒सलमुत्- 

च्िपाणोतोच्छाजनितेन प्रयत्नेन प्रयल्लवदात्मखंयोगादस- 

अवायिकारणाद्स्ते तावदुतच्ते पणः तत उतृच्तेपणविशिष्ट 

इष्तनोदनादसमवायिकारणात् ससजेऽप्यत्ते पयाख्यं कम्पे 

युगपद्वा तत॒ जघ खतच्धिप्रयोरखलसलयोरवच्े पणेच्छा- 

जनितप्रयल्नवद्ा त्सं यो गाइस्तनोदनाञ्च युगपदेव स्ते 

खरुले चावन्ते पणम् उलृखलपातादक्रलं संजायते ततो 

ङ्ढतरद्रव्यसंयोगाद् यदकस्प्ाद्धसलस्ोह् गमनं भवति 

वन नेच्छा न वा प्रयलः कारणं किन्त ससारमालादेव 

शसखस्योत्यतनं तद्ध गमनमाल्न' नदत्च्ते पणं, भाक्तस्त- 

. जोकेन्ते पणव्यव्हारः रषमतलोसप्रतिलोमवायुदयसङ्कट्- 

बाहाय्धोतलोरिततृष्ह.लकादौ चोत्त्ते परणव्यवदह्ारो 

भाङ्गः। णं -खोतोदयसङ्कटृबथाच्जलोज्खं गमनेऽपि । 
रुषम् व ेपरणावन्त पव्यवहारः शरोरतद्षयवतकछंबक्तमुख- 

खतोमरादिषुव मखः । भवति {हि इस्तमृतृचिपति 

बोमरम्त्क्िपतोति एवमवक्तिपतोत्यपि” उपस्कर, । 

उत्चेणञ्च चतैते कश््खि गोघ्राणाय)म्यदेक्तेपे भवति 

ला हि । “मूतयो; लत्वा वेय यां बा कुपे वाऽऽसजञ्यो- 

भवतः स्थाणड्ने्यवलमोकानामन्यनमस्मच त्प 

वदासजययेतत्तेः जात्या ०५,१०,९१ । “उतृक्चेषणवदिति 

गोरध्राणदे शम्” ककः यज॒ ° २,६१ सन्त्रव्या० “गो- 
भिराघ्रादमशक्यत्वादिति बेददो० तत्पदं व्याख्यात् । 

“चखतिमाब्रलोह्िततलौौ बाह षटोत््ेपणात्” शङु° । 

करणे चय.ट् । २धान्यमदंनका्टादौ नेदि० ३उदद्चने 

8षोडङ्शपरथे च हेमच ° । कमपि श्य् ट् ।५ व्यजने न ०। 

उत्खचित ति ° उद्+खच-बन्भे क्त ॥ शद्खञ्डिति ररचिते 
. च । “शुखमोन्खचितान् बलीष्टतः'” रुः । [शब्द्च ० । 

उत्खला स्तो उद्+खल -जन्यरथे खच् । छरा नासगन्धद्रगे 

उत्खात त्रि उद्+खन-क्त } !उन्द्.लिते २उत्पाटिते 

 - ५करैः संबद्वयामाद्वरुत्खातप्रतिरोपिताः” रघुः । 

^^र्येनाचुत्खातस्तिभितगतिना शकु° भावे क्र। ३त्- 

खनने न° | उत्खातकेलिः । 

उत्खातकेलि इ० उत्खात्त् खबनेव बेलि । “ऊवृखात- 
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केलिः श्टङ्ादयं वप्करीडा निगद्यते"? इत्य् क लक्षणे टप - 

गजादेः श्टङ्गादिना इ्टस्तिकाखननद््पक्रोडायामु । 

उत्खाय अव्य उद्+-खन-ल्यप् । उत्पाखचे त्ये | “वकः 
त्खाय तरखाः” रुः प्ते उत् खन्ये त्यष्यत्र । [अभर; । 

उत्खेद् ° उद्+खिद-भावे घञ् । ददने उटु+खद्धातौ 
खदा० | 

उत्त लि° उन्द्-े्ने क्र वा तख नः । लिने च्यारदरवस्तुनि 
उत्त स ए° उद्+तसि-अच् । ९कर्णाभरणे, रथिरोभूषखे च । 

“नोत्त सः चिपति चितौ चरवणतः सा मे स्फ्टेऽप्यागसि 

-सान्द० ¦ अख कणंमूषरणवाचकत्वे ऽपि कणेपदसममि- 

व्याहारे भूषमानपरता तत्काले कणंस्थितत्वद्यो तनां 
बः करादि शब्दप्रयोगः | 

उत्तट लि ° उतृक्रान्त' तटम् अल्या° त° । तटपययन्ना्ञावके 

““ङत्षटा इव नदौरयाः स्वरोम्" रघुः । 

उत्तप्त वलि०्द्+तप-क्रं । शसतप्रं रशुष्कमांसे न°भावे क्र | 

३उत्तापे न०। उद्गतं तश्च तापो यद्य ।४स्ते बिर्मेदि° 

उत्तञ् बि उट्+खन्भ-क्त । $ऊ्ं स्तब्धं २ खद्धावस्विते । 

उत्तम ति °उद्+तमप् । उत् छट । “ज्यो तिषाशस्षभोरेष | 

दोषोऽयं प्रतिष्टह्यताम्” दोपमन््ः ^“अदसषया रच - 
सनुत्तम तमः” भाषः. “उत्तमः घुरुषस्वन्यः परभाम - 

त्य् दातः” “यस्ञाठ् शरमतोतोऽङमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽख्ि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः? 

गीता } दिजेत्तमः नरोत्तमः न्डपोत्तम | “"वमेऽ- 

धमे विदुत्तमः” विष्ण सङ ०। उत्-उद्भतः अतिशये तमप् 

श्विष्णौ ए । “अनादिनिधनो धाता विधाता धाठु- 

सत्तमः” विष्ण सह° | ̀ “धाठर्त्तम इति नानेक 
सविशेषणं सामानाधिकरण्येन | सश्धाठभ्यः एथि- 
व्यादिभ्य उत्गषटचिदात्रि्यधेः नदर्विरिञ्चरतृरट 

इतिवा । नामहय' वां काथ्ंकारणप्रप्ञ्चधारणात् 
धाठचिद्धातः उत्तमः भ्ज्ेवाहद्तानास्द्रतत्वादुत्तमः'' 

भा०। ३अन््े । “उन्तसेकाभ्या ञ्च” पा ० ।““उत्तम शब्दो 

न्त्या यैः'› सि० को ° । उत्तानपादस्य पुत्रभेदे ४१ वसपल- 

भ्रातरि पु०स च उत्तानपादश्य रुचौ भाय्यांयाखत्मन्नः। 

“ज्ञा उत्तानपद्ख छनोतिः शरुचिस्तया ।सरुचिः प्रेयसी 

पब्ब नेतरा यत् छतोभरुधः। एकदा चछरूचे, पुत्रमङ्कमारोप्य - 

लालयन् ¦ उत्तम नाङ्रुच्ुस्तः श्व" राजाभ्यनन्द्त " 

भा०५च्क० टख० | “उन्तमस्क्षतोदादो ऋऋगय)थां 

अलोयसा । हतः . षण्यजनेनाजो तच््राताख गति" 

2७रे 
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गता". भा० ४ श्छ० १०० | म्रियव्रतस्य ५४अभेदे 

श्च श्व कतोयमदुः यथोक्तं भाग० रस्कै° १अ०। 

“इतीय उत्तमो भाम प्रियत्रवद्धतोभलुः \ पवनः इ ङ्धयो 

यच्नहोब्राद्यास्ततद्ता व्टप ! । वशिदटतनयाः सप्र ऋषयः 

प्रमदादयः । सत्यावेदद्ता भद्रादेवा इन्द्रस्तु सत्यजित् । 

ध्ख सुन्तायान्त भगवान् एरुषोत्तमः । सन्यसेन 

दूति ख्यातः जातः सत्यत्र : सह” । हरिं ° ऽचख० 

ठ ओौत्तभित्येनाय' पठितिः यया । “खवायन्प्,- 

बोमचुश्तात ! मनुः श्वारोचिषश्तथा । व्यौ त्तमिस्तामस- 

देव रेवता षलथा । वेवसतच कोरव्य ! साम्य 

लोजहरच्यते” इति सप्रमन्ददिश्य । “दद' ढ- 

तीयः वच्छामि तच्धिवोध नराधिप वसिष्ठषुत्राः 

. शप्राखन् वासिष्ठा इति विश्वताः । हिर ण्यगर्भष्य घता 

जां नाम तेजसः | वयोऽ सया परोक्ता; कौन - 

सानानू निबोध तानु \ खौत्तमेवान् महाराज ! दश- 

चुबान् मनोरमान् | ईष जजंखन्च्णख मधुमाधव य 

च । शुचिः शत्: सदद्व नभख्टो नभ णब च | भानवस्तत्र 

देवा भन्वन्तरछदाहतम्”। तत॒ साये इञ ऋौत्तमिः । 

ऋषिषुल्लादिनामभेदस्तु कल्मेदादपिरड ¦” । [रलम ० 1 

उन्तमफलिनो कन्य नि्यस० । ( चोराद्) । इणग्धिकाटचे 
उत्तमणशं इ° उत्तमग्डणमख । खखप्रयोजके ( महाजन) । 

ङन्षमयषटदधयादिखङणधमौ विष्ण ना दितो यथा “अधोत्त- 

अदौ ऽधमर््णाद्यया दत्तमथे ग्टह्कोयात् दिक' लिक चतषक 
पञ्चकश्च थत वणादुक्रभेख प्रतिमासम् । खवेव्णी व 

` खप्रतिपन्चां उब्विं दद्य: | अल्लतामपि बत्वरातिक्रमेण 

यथाबिहिताम् । आध्युपभोगे उद्धपरभावः । देवराजोप- 

चाताहते विनष्टमाधिङ्त्तमथोददयात् । अन्तददगौ प्रवि- 

हायासपि । न शथावरमाधिसते वचनात् । ग्टक्ोतधनप्रवे- 

आयेननेव यत् स्थावर दत्त" तदुग्टद्टोतधनप्रवे्े दद्यात् । 

दौयभान' प्रयुक्तमथत्तमथीखाग्टहृतस्ततः पर न वदधते । 

हिरण्यद्य परा ददिवियणा, धान्यस्य लियुणा, व- 

स्तस्य चत्गृणा, सन्ततिः स्त्रोपच्नाम् । किगलका- 
पासष्छत्रच्म्ायुधेटकाङ्गारा्ासन्तया, चआसुक्ञानां दि- 

य्वा । प्रबक्तमथं यथा कथञ्चित. साधयन्न राज्ञोवाच्यः 
ख्धात् । साध्यमाने द्राजानमभिगच्छ त्ततसमः दण्डयः । 

छशमर्यसे द्राजानमिया-त्दिभावितो$धमप्यौरान्न धनद्- 

अभागसम्मित' दर्ड दद्यात् । प्राप्रार्थकीत्तमौविथति- 

लितमभं म् । शर्या पखायेकटेथविमावितोऽपि स्व द- 
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द्यात । तद्य च भावन स्तिखलोभवन्वि लिखितं शालिशः 

समयक्रिया च । ससाचिकमाप्र' शसाशिकभमेव दद्यात् 1 

लिखितायेप्रविषटो लिखितं पाटयेत् । असभयद्ाने ञेखा- 

सद्धिधाने चोत्तर लिखित दद्यात्" । अधिकर्डणश्दे 

वच्यते । उत्तम देयत्वे नास्यस्य उन् । उन्तमरि"को- 

ऽष्वल | “पञ्च पञ्चथतम् दाष्यः ्ा्राौदय मिं कः” 

या०्ख्ट० । “येवैरपापैरथं ख" प्रप्र याइुत्तमख्िं कः । 

सतस रुपायैः संग्टद्य दापयेदधमणिकम्'मतुः८ते च उपा. 

या इदस्सतिना दिताः यथा । “खद्मना याचितन्चा्ध॑- 

भानोय कऋणिकाद्वले; । अन्याद्तादि वाऽऽङ्त्य दाण्यते 

तत्र खोपधिः | दारषुव्रपच्छन् इत्वा लत्वा दारोपते- ` 

शनम् । याथो द्ा्यतेऽथे' ख' तद्ाचरितष्च्यते । बद्वा 

खग्टहमानोय ताडनाद्यं रपक्रनेः | कणिको दाते 

यत्र बलात्कारः स कोल्तिंतः'' 

उत्तमशाख इ० उत्तमा उत्छटा शालाऽख । उत्ष्टलधाले 
द्मे गहा° चत्रथां छ । ऊत्तमशाख्ोय तद्यन्नि 

हितादौ लि*। । 

उत्तमश्रोक लि ° उन्तमः सोकः चरितं यख । {ण्यक 
कम्म । उत्तमे काव्य ० । श च ध्वनि्पः “द्द् 

ततममतिशयिनि व्यङ्गय वाच्यात् ध्वनिवधैः कथितः" 

काव्यप्र° छक्तलच्चणः । । 

उन्तमस् लि ° उक्ञङ्कितं तभो येन प्रा०्व° वाखङ्कितलोपः। 

शछज्ञ्किततमस्कं २तमोऽतोते च । “क उत्तमः ् लोकगुखालु- 

वादात् इमान् विरच्येत विना पशुघ्नात्"भाग०१०य्ा५१यअ्४ 

उत्तमसाहस ° साहवमधिकततयाऽस्तयख थं ° आअच्+- 
क्पे । रूरल क्तो साहसाधिकारेख विदिते १उत्कष्टः 
दण्डे । ^“पणानां दे शते सादः प्रथमः खाइवः खटतः । 
मध्यमः पञ्च शन्नेयः सक्तं त्वेष चोत्तसुः" महुः 

“अनाख्याय दददोष' दण्डय उत्तमसाहसम्" या ०ख्ट ° ̀ 

नानास्थाने उत्तमदण्डविषयमाह विष्णः यथा । 

दख्ड इय पकमे"“परस्य पतनोया शेपे ठते दत्तमसाहषम्'”। ` 
“व्यङ्ग तायुक्ताचेपे कार्षा पणशतम्'” “मा ठ युक्ते दत्तम्” 
““पारजायो सवसखागमने द्र त्मा इस दण्डयः" । “अदां 

(कन्याम्) द्ाभिति ब षचत्तमसाडहसम्  “फलोपगमदरू मो - 
च्छेदो कोटोपधातो ठत्तललाडइर" दर्यः "(अवगोर यता). 

गस्तेथोत्तमसा हस" दख्डयः” नेत कन्धराबाङसक्य्य' सभ- 

कग चोत्तमम्'' (साहं दण्डय) “र लान्यप हा यक्तससा ङ - 

सम्” । “वच्छयोः ( पितापुलवोषिषादे ) शान्बरः 
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ात्तसोत्तमसाइसः ““ठलामानटकर्त च तदकरटे कूट- 
बादिनञ्च द्रव्याणां प्रतिद््पविक्रयिकख च | “स- 

म्भय बणिजां पर्यमनधंशावरन्वताम्” प्रत्येकं 

“विक्रीणताञ्च'" । ““यत्तत्तमर्णान् दाख नियोजति- 

ख्ीत्तमराषहसद ण्डः” । “सी मोभेत्तारखत्तमसा सेन ट्र्ड- 

चिल्ला इनः शोभां कारयेत्” “अभच्छस्या विक यख च 

विभनुयी  देवपरतिनाभेदकञ्चो त्तमसाहसम् दण्डनीयः । 
“भिषडमघदाचरच् तमेष परुषेषु” । २ प्राणि सा- 
दिष्पे बलशते कमभेद. न० | ततेत्तमसाहइसा- 

दिखद्ूपलक्षणविमागादि भिता० दित यथाः । “सामा- 

न्यदरव्यप्रशषभ्रणात् सासं ख्टतम्ः? या०ख्ट० | 

“सामान्य साधारण ययेट॑विनियोगा नहत्वा वेषेण 

परकोयद्य वा द्रव्यस्यापरणं साहसम् । कृतः प्रसभद्र- 

णात् प्रसहप्ा्रणाद्नलावष्म्मेन हरणादिति याषत् । 

एतदुक्त भवति । राजदर्डञ्जनाकोश' चोज्ञक्घय राज- 

शरुषेतरजनसमन्तं यतकिच्चिङरणभारणपरदारप्रधर्षषादिकं 

कियते तत् स्रं साहसमिति साहसलत्तणम् । अतः साधा- 

 र्णधनपरधनयोहरणखापि बल वम्प्ेन कियभायत्वा- 

व्छाषहसत्वभिति । नारदेनापि साहइसख खद्प विदटतम् । 

“वसा कियते कमे यत् किञ्चिद् बलदपितं; । तत्सा इस- 

निति परोक्तं सो बलमिष्ोच्यते" । तदिद् साहसच्चौ- 

च्यंवाण्द्ण्डपारुष्यस््नीसं येषु ॒व्यासक्तमपि बलद्पावष्ट- 

ज्मोपाधितोभिद्यत इति दर्डातिरोकाथे एधगभिधा- 

जख दण्डवैचितरय्रप्रतिषादमाथै' प्रवभादिभेदेन लकि 

ध्यमभिषाय तद्ञलणन्ते नेव विद्वस् । “तत् एनस्लिविषधं 

भोय प्रथमं सध्यमन्तथा । उत्तमञ्चति थस्तेष॒तस्ोक्त' 

लक्षं थक् | फलमूलोदकादोगां चेलो प्रकरणस्य च । 
भङ्गाच्चे पोपमदाद्यै; पुयम' साहस" खटतम् । वाखः- 

पञ्यन्नपानानां ग्द्ोपकरणखय च । एतेनैव प्रकारेण म- 
ध्य साहस श्टतम् । व्यापादो विषशस्त्राद्यौः परदारा- 

भिमशेनम । प्राणोपरधि यद्धान्यदुक्तखत्तमसाहसम् । तख 

दण्डः क्रियाच्तेपः प्रयभख शताबरः | भमध्यमख तु 

शअाख्न्नंटः पञ्चशतावरः | उन्तमे साहसे दण्डः ध~ 

लावर इष्यते । वधः सवंखद्रण एराच्धियांसनाङ्कने । 

वदेङ्ृचछेद इय् तो दण्ड उत्तमसाहसे” इति । बधादव- 

च्ापराधतारतम्यादुत्तमसाहसे घमश्ाव्यस्ता षा योज्छाः'' 

तब परद्रव्यापरणङ्पे साहसे दण्डमः भिता ० । 

“वकल्छादुद्वियणोदर्डोनिद्वे ठ चदगुखः?" या ° खू° । 

"तखा पड्ृतद्रव्यख मूल्यादुदधियणोद्र्डः यः पुनः सारस" 
कत्वा नाहमककाषेभिति निहते तख म्धाञ्चठगेणो 
दख्डो भवति । एतस्मादेव वियेषदण्ड विधानात् प्रथमसा ह- 
सादिसामान्दृदख्डविधानमपष्ारव्यतिरिक्रविषयम्? भिता ० 

उत्तमस्तोसं ग्रहण न ० परस्याः संपद्य कम्प ° । खूरयुक्ते 

` परस्ियाखत्तमे भिधुनाभावाय प्रडत्तिष्पव्यापारभेदे तत्- 

खद्पविभागादि सिता० दर्भितः यथा 

"प्रथम साहसादिदण्डप्राप्रा' त्रेधा तत्द््प' व्यासेन 

विडतम् । “लि विधन्तव्माख्यातमघमं मध्यमो न्तमम् । अटेश- 

कालभाषाभि्निजेने च परस्याः । कटाच्चावेचं ₹ाख- 

स्मयं साहसं खटतम् । परे षण्धन्वमाल्यानान्धूपभूषय- - 

वाससाम् । प्रलोभनच्चान्नपानैर्मष्यमं सखदाद्तम | सा 

सनं विविक्तेष परश्यरमपाश्रयः । केशाकेशि सद्द्धौव 

सम्यक् सं सहयं तस्” । स्री ए'सयो्भिथु नमावः सं - 

यङ स पङ्णन्नानपूल्ेकत्ात्तकतद् णडविधानख तज्- 

क्ञानोपायन्वावदाह | “मान् संहे याद्यः केशा- 

केशि परच्तियः। सद्योवा कामजैचिङ्कौः प्रतिपत्तौ इयो- 

स्तथा'?या०ख्द ° | सस्ये प्रत्तः एमान्"कोथाकेश्या- 
दिभिक ड तताला सद्ोतव्यः | परस्यरकेशयहणपून्मिका- 

कोडा केथाकरेशि^ततर तेनेदमिति शद्धपः? दूति पा ० बह- 
जीहौ सति “इच कब्येव्यतिषारे" पा० इति समासान्त 
इच् प्र्ययः अव्ययत्वाच लुप्रहतीयाविभक्तिः। ततख्चायस्ं :| 

परभाय्यंया सडह केथाकेशिक्रीडनेनाभिनवैः कररुड्द्य- 

नादिकतत्रयैः रागलतैलि््योः सम्पतिपक्या वा न्ता 

ल्वा संग्रहये प्रटत्तो यद्ोतव्यः 1 परस्त्रोपदहणं नियु- 

क्रावरुइादिव्यदासार्थम् । किद्च। ““मोवीस्तनप्रावरण् 

सक्धिकेशावसभेनम् । रेशकारसग्भाषं सेकस्या नेव च?” 

याण्क्टण० | यःघुनः परदारपरिधानस्रन्विप्रदेशकृचप्राव- 

रणजवनमूड रुहादिष्छथेनं शाभिलाषद्वाचरति | तथा 
आदेशे निजने जनता वान्बकाराक्ेऽकाजे खंलापनङ्क 

शोति। परभा्यैया षा शरैकमञ्चकादौ रिरंसयेवावति- 

ते । सोऽपि संहे प्रत्नो साद्यः । रतञ्चाङ्धासान 

दोषषएरुषविषयभितरख म दोषः | यथा भदः । 

““यशू्लनाक्षारितः पूवव सभिभागेत कारणात् । न दोषभ्या - 

भरयाक्िञचिच्च हि तख व्यतिकुमः" इति यः परसिया 

खटः चमतेऽयावपि साह्य इति तिनेवोक्ञम् । “स्ति 

सट येदरेथे यः ख, टोबा मषैयेत्तथा । परद्यरखयालसते ख्य 

खूं प्ख श्टतभितिः' वञ्च  मवेय' ` विद्ग्धाऽसलद्रनि- 



उत्त 

तेति ज्ञाषया भुजङ्गजनसमच ह पयत्यसाकपि पाद्य 

दति तेनैवोक्तम् ।“ दपा यदि वा मोहात् कज्ञाषयावा 

खयं वरेत् । पूव्म' येयम केति तद्ध ख"यहण' रस्" 

उत्तमा स्त्रो उत्लषटसोन्द््वान्वितायाम् स्त्ियास् अमरः । 

अत्तमाङ्ग न° कष ° । मलक | “बभौ पतद्गङ्ग इवोत्तमा- 

को" क्मा० । “कचिद् हिषत्खडगद्तो समाङ्गः ° रधुः । 

“षटतस्तु शरोरख्य नोत्तमाङ्गे कथञ्चन 'सतुः । मस्तकख 

अङ्ग णु ्तमल्व' चशुरादीन्दरियाधारत्वात् प्र'णवायुसञ्ा- 

रख्यानत्वात् सखपेधासङ्गानाष्परिवत्तेमानत्वाद् । अतण 

«ग मेख हि सन्ध्रवतः प्रथमं शिरः सम्भवतीत्याह शौनकः. 

शिरोमूलत्वाहे हेन्द्रियाणाम्"' चख ° भौ नको यमते इन्दि 

यमूललमखयोक्गम् “तञ्च शरोरम् षडङ्गं शाखा चतस्लो मध्य 

पञ्चमं षठ शिर” इति इख°षड्ङ्विभागे इस्तपाद्ानां 

चरखा शाखातेन मध्यमख सध्यत्तेन उप्रवर्यै- 

सर्वयेषे शिरषः कथनं पमूर्ौक्तहेतोः प्राधान्यात्तखेति 

ओभ्यम् । प्रल्ङ्गविभागेऽपि “मचखकोदरेत्यादिना 

चश्च मद्ध्य प्रयमनिर्देशः प्राधान्यादेव लोके- 

$पि मस्तकच्छोद्नेऽवथिषटाङ्ग; न प्रत्यभिन्ना चत्र 

मस्तकभाव्रेण त॒ प्र्यभिन्ना इत्यतो मस्तक प्र्यभिन्ता- 

साधनत्वाद्पि उत्तमत्वम्” कथमन्यथा देवदक्षादिरेहख 

इस्ता दिष् च यङ्गष | मघ्ये हस्तादिना न प्र्यभिन्ना 

दूत्धत, मस्तक्ख उत्कषत्वस् । इस्तादिच्छे दनेऽपि 

ज्ञोवनसम्धरवात् सस्तकख 2ेदने तदभावादपि मस्तक 

प्राधाज्यभित्यपि मन्तव्यम् । 

उन्तमाश्भस न सांख्यशास्त्रप्रसिद्धं नवविघतदिमध्य 

वष्निरे “नापड्त्य भूतानि विषयोपभोगः सखम्भत्रतोति 

डिसादोषदेनात् विषयोपरमे या दिः खा पञ्चमी उ- 

त्तमाम्भर उच्यते" षा०कौ०। अखास्तुषटोः अम्भसोऽङ्कर' 

प्रतीव विवेक्यातिं प्रति इेदुतात्तथात्वम् । 

उत्तमाय्य लि ° उरूमं क्रियते उत्तस-णिच-कम्मंणि वा 

छख नि° णलोपः | उन्तमौङंते । “उतेदशत्तमना- 

य्यम्" ऋ ° ६.,२२,६, ““उत्तमा ग्यसन्तमोरतसम् ' भा० । 

उन्तमार णो श्लो उत्तममृच्छति ऋ-अनि ङोप् । इन्दोवर्य्याम् 

उत्तमौजस् लि ° उन्तममोजो यस । १ उतृढ्टतेजं खं द् शसन्व- 

न्तराधिप्रमनोः २ पुत्रभेदे पु* हरिव ° “दशमे त्वथ प्याय" 

इून्युपक्रन्य “मनो : घतोत्तमोजाञ्च दणि: खक्चच् वीर्यवान् | 
अतानोको निराभिलो इषसेनो जयद्रथः। मूरिदयु स्रः चवा 
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द्थत्वेते मनोः सुताः" ऽख० | इतौत्तमौजा इत्यत्र 

सख्धिराषः। हापरयुगोये रेयुधामन्य् भ्वातरि न्दम ए०।नेड 

पश्यामि व्बिधा! राधेयममितोजसम् | भ्वाततैष 

महात्रानौ युधामण्य ्मौजसौ "' भा ° खगा ० २ ० ।“युधा- 

मन्य ख विक्रान्त उन्तमौजाच्च वीय वानृः' गोता “उत्त 

मौजाच्च शल्यञ्च कौरवाः कंकयास्तथा' हरिवं६.२ अ० | 
“उत्तमौजास्चया शाल्वः कैस्लेयच्च कौधिकः'' हरिव ° 
&६९्०। 

उत्त इ*उद्+स्न्भ-षञ् । प्रडस्सिरोधिकायामनिषटसाध- 
नतोनिटत्तौ । (चामा) २ अलम्ब च । 

उत्तस्भन न° उ+सतम्भर-चय् ट् । १अवलम्बने । करणे च् ट. 
२तत्साधने । “वरूणस्योत्तम्भनमसि?' यजु°१४, २२] 

“समौपेऽन उपस्यायेन्तन्भनेन स्तम्भि” कात्या ७, 

६,२३ । 

उत्तर न ° उन्तो्यते प्रताभियोगेाऽनेन उद्+त्-अप्, उह््- 
तरप् वा । राजसमोपे वादिकताभियोगापनो टके उन्तराख्ये 

$व्यदहाराङ्ग हितोयपरादे “प्रञ्नञ्लोद्यधिया च्छा तय. 

खण्डनसत्तरमिच्य क्त ' रदो षभ ङनवाक्ये । ९जिन्नासित- 

शिषयावेद्के वाक्ये, ४उदीच्यां दिशि सलौ । अनन्तरे 

५ देशे, दैकाले च ए०। ऽअनन्तरोत्तरदि्दे एकालन्तौ 

नि° व्चेचधिन्यादिषु १२१२१,२द९ रुख्छकेषु द्नल्नेव् 
न° स्तो । “उत्तराबययाम्यरोहहषी रो दरसापेषिदभेधु ` 

चा ग्नभे” “रेवद् ् ररोह्िणौो खगभिरो मूलादराधा 

भवा'' “ली ण्॒त्तराणि स्वभूः” ज्यो°त० | तन वाहे 

उन्तरतदाभासादिलल्षणादि मिता० दर्भितं यथा| 

“ताथेखो त्तरं लेख पूरवबेदकसन्निधौ'" या । “छतो. 
भाषायेयेन प्र्यधिनाऽसौ खताथस्तस्ोततरं पू्पक्चादुत्तरतर 

भवतोति उत्तर" लेख्य` लेखनो यस् । पूर्वा वेद्कखाधथिनः 

समीपे उत्तरच यत्पूलाक्तख निराकरणन्तदुच्यते । 

अया । “पकच्ख व्यापकं सारमसन्द्ग्धिमनाकुलसम् । 

अव्या ख्यागम्यमिव्येतदुत्तरन्तदिदो विडुरि ति” | पत्त व्या- 

पकच्चिराकरपसमर्थ॑म् सारं न्याय्यः न्यायादनपेतम्, 
अषन्दिग्ध सन्टेहरहितम्, अना कुलं पूर्वा पराविर्म्, 

अव्याख्यागम्य प्रसिद्धपद्योगेन इःज्लिटविभक्निसमासा- 

ध्याहाराभिधानेन वा अन्यदे्भाषाभिधानेन वा यद्या 

ख याधनच्न भवति तद्बदुच्तरम् । तद्धतठव्विधस् । 

वच्पतिपरततिभि य्या प्रच्यवस्छन्द्न". पूषन्यायदेति । यथाह 
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ध्वनिना प्राङ्खिवाक; 

उत्त 

` कात्यायनः । “शत्य' निष्यान्तर श्व प्रत्यवच्कन्द्न' तथा । 

पुवं "यायविधिद दशर खाञ्रवि भिति” । तत्र सव्यो- 
त्तरं यथा खपकगतम्बहान्वारयतोम्् कते सल्यन्धारयामोति । 

खया । “साध्य सत्यवचनः प्रतिपत्तिरदाद्ता'' | 

भिष्योत्तरन्त॒ नाइन्वारयालोति । तथा च कात्यायनः । 

, ¢अभियुक्गोऽभियोगद्य यदि कुच्छादपङ्कवम् । भिथ्या तत्त 

विजानोयादुत्तरं व्यक्हारतः"" इति| तच्च भिष्यात्तरञ्च 

 ठर्बिषम् । “भिच्यौ तन्नाभिजानामि तदा तब्न न सन्निधिः। 

अजातश्चाद्धि तत्काल &ति सिथया चतजिधमिति'" । परल 

बच्छान्दगन्नाम सत्यं ग्टह्णोत' प्रतिद्त्तं प्रतियहलब्छमिति 

बा । यथाह नारद्: ““अधिना जेखितोयो ऽयः प्रधरधी यदि 

 लन्तथा । प्रपद्य कारं ज, यात् प्रत्यवस्कन्दनं ङ्टतमिति " । 

` श्राडन्यायो्रन्तु यल्नाभियुक्ञ एवं जयद शच्तयें अनेना- 
हमभियुक्गस्त चायं व्ववद्धारमार्गेख पराजित दूति । 

उक्तञ्च कात्यायनेन “चखाचारेणावसन्नोऽपि घएनलेखयते 

यदि । सोऽभिधेवेजितः पवय" प्राङ्न्थायच स उच्यते" 

इति । खशन्तरलच्खे स्विते उच्रलच्चणर हितानाम् उन्तर- 

बट्भासमानानाखत्तराभाषत्वमयेसिड' स्यश्टोठतञ्च 

श्ल्यन्तरे | ““सन्दिग्धभन्धत् प्रशतादत्वलसतिमूरि च । 

पक्के थव्याणन्यत्तथा नेवोत्तरम्भरमेत् । यदग्लपदस- 

व्यापि निगृढाधेन्थाङ्गबम् । व्या ख्यागम्यलसार ञ्च 

नोश्षर" खायेसिद्धये' इति} तत्र सन्दिग्धम् छवष्येत- 

अनेन ग्ट्टोतमिति उक्गो सत्यः ्ट्ोतम्, दवण शत- 

स्ाषश्त' वेति । प्ररतादन्यत् यथा दवयेयताद्यभि- 

योगे पणशतन्ारयानोति । आअग्यल्य' षये शताभियोगे 

पञ्च धारयामौति। अतिमूरि छधरणेशताभियोगे दिशत- 

न्वारयामीति } प्दकदेशव्यापि हिर ख्यवस्त्राद्यभियोगे 

हिरण्यं भ्टोतन्नान्यदिति । व्य्तपदम् । कष्यादाना 

भियोगे परदान्तरेोत्षरम् । यथा दद्ध चताभियोगे अने- 
माहन्ताड्डित दति । अव्यापि देथस्यानादिविशेषखाव्यापि। 

यथा मध्यदेे वाराणां पूवं खां दिि रोत्रमनेनापद्त- 

जिति पूर्व पचे लिखिते शो लमपद्तमिति । निगूढा 
यथा सुवर्थशताभियोगे किभदमेवाख्जौ धारयामोत्यत 

- सभ्योवाथीं वान्यद्धं धारयतीति 

। निगृढाच् आलं पूर्मौपरविरदवम् । यथा खवश- 

ताभियोने छते सत्य" ग्टहोतन्न धारयामोति | व्याख्या- 

गम्यम् इःक्ि्टविभक्धिखमासाध्याहाराभिधानेन अन्वदेध- 

भाषाभिधानेन वा । यथा छवखं यतविषये पिद खामभि- 
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उत्त 

योगे ज्टद्ोत-शतः वचनात् छवसा नां पिन लानामो 

ति! खल पिदर्बचनात् चछवसानां अत" ब्टद्होते- 

भिति न जानामोति। न्याय न्यायविरम् । यथा 

शुष्य तमनेन इद्धया ग्ट्ोतं हृद्धिरेव दत्ता न मूलमिति 

अभियोगे सत्य" इद्रे न मूलं ग्टहोत मिति । उन्तर- 

नितयेकवचननिर्देशाङत्तराणां सङ्करोनिरस्तः | यधाड 

कात्यायनः । “पर्कदेथे यत्यत्यमेकरेथे च कार्यस् । 
निधया चके च सह्ूरास्षदलत्तरमिति"" । अचुत्तरत्वे 

कार्न्त नैवोक्घस् । “नचेकख्िन् विवादे त् क्रिया खा- 

दादिनोदेयोः \ नचाधेसिद्धिरुभयेने चकन कियाय 
जिति? | सिथाकारणोत्तरयोः सङ्करेऽधिप्रतयधिनोदहयोः 

क्रिवा- प्राप्रोति । “सिथया क्रिया पूव्व॑वादे कारणे 

प्रतिवादिनोति खअरश्ात् | तडुभयमेकस्मिन् व्यवहारे 

विश्डम् । यथा छवणशतं ख्पकथते चानेन ग्टह्ोतमित्य- 

भियोषं शवं" न ग्टहीतं ख्पकथतं र्टद्हतं प्रतिदचद्ध ति। 

कारण भ्राडन्यायसद्रे त॒ प्र्यथिन रव ॒क्रियाहइवम् 1 
“प्राङ्न्यायकारथोक्गौ ठ पर्थी जिरटिंेत् क्रियासिति"। 

यथा छवशं ग्टद्ोतं प्रतिदत्त सपक व्यव्ारभागेख प- 

राजिव इति । खन च प्राङ्न्याये लवपत्रखवा प्राङ् 

न्यावद्शिभिवां भावयितव्यम् । कार्ोत्तरे ठ॒साकति- 

लेख्या दिभिभाववितव्यभिति विरोधः । रषहकरत्रय 

सङ्धरेऽपरि टच्व्यम् । यथाऽनेन वशे" र्पकशतं 

वलाश च ग्ट्ोतानीक्भियोगे स्य" छव्शं ग्टहीतं 

प्रतिदन्तञ्च खूपशचतं तन श्टहोत' बस्लविधये पन्या 

येन पराशिब इति | रवञ्चतुःसङ्करेऽपि । ्तेषाञ्चातु- 

्तरत्व' यौगपद्येन । तद्य तद्यांथ्य तेन तेन विनाऽ 

सिद्धेः ऋभेणोत्तरलभेव । कमार्थिनः ` प्रत्यथिनः 
सभ्यामा ञेच्छया भवति यत्र धुनरभयोः सङ्करे यख प्र- 

भूताभैषिषयत्वन्ततृक्रियोपादानेन पष्य" व्यव्ारः परव 

बितन्यः पञ्चादल्पविषकोत्तरोपादानेन व्यवद्धारो द्र- 

षः | यल चं सम्मुतिपरं शकशान्तरख सङ्धरस्तत्रो तरा- 

न्तरोपादानेन व्यवहारो दषटव्यः । सन्प्रतिपचचीा क्रिया- 

भात् } यघाहारोतेन ““मिश्योत्तरङ्भारणद्च खाता- 

मेकल चेदुभमे । स्व वापिं साज्येन तब यद्य 
कि्ठसरम्"'इचुद्ञोक्तम् । “थत् परभूता्ैदिषय यत॒ वा 
खात् जिवाफलम् ।  उत्षरन्तन्न तजन यमसष्ठो खमतो- 
ऽन्वधा” । शद्खोखं म्भवतीति शेषः गेषायेच्चया रेचकः 

कलो भवतोत्थेः । ` तब प्रसूताचे" यथाऽनेन इषस 
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ख्पकशतं वस्त्नाशि च ष्टहौतानि इत्यभियोगे सव्य 

सुवं श्टहोत ख्टपकशतच्चु न श्ट्ोत' वद्छाणि त॒ ग्ट 

छोतानि प्रतिदत्तानि चेति अब्र निथोत्तरख प्रमूत- 

विषयल्वादर्थिनः कियामांदाय प्रथम व्यवारः प्व्तंयि- 

तव्यः । पञ्ादस्तविषयो व्यवहारः । खः भिथा- 

प्राडन्यायसङ्गरे कारणप्राङन्यायसङ्करे च॒ योजनोयम् । 

तथा नद्खिद्धो वाभियोगे स्यं छव" खपकशतश्च ब्टड्ोत 

न्दाख्याभि वाणि त॒ न ग्ट्ोतानि ग्टहोतानि प्रति- 

दक्चानोति वा । वस्छविषये प्ये पराजित इति वो- 

न्तरे सम्यूतिपन्त भ रिविषयत्वे ऽपि तन्न कियाभावाक्िथा 

दयुत्तरकिवाभादायवं व्यवद्ारः प्रवत्तयितव्यः } यत्र॒ वत 

भिथ्राकारणोत्तरयोः कत् स्लपक्तव्यापित्वसम् । यथा 

शटङ्ग्पाहितया कचिद्दति दयज्घमदौया अघकञ्जिन् 

काले नष्टा अथास्य ष्टे देति अन्यस्तु भिधैरत- 

देतत् परद्चितकालात् पब्बेभेवाखट्गटद्े स्थिता सस चट 

जाता देति वदति ! इटन्तावत् पर्चनिराकर णसमधेत्वा- 

च्राठ॒त्तरम् । नापि भिचेव कारणोपन्यासात् । नापि 

कारणम् । रकदेथखाभ्युपगसाभावात् । तस्मात् खका- 

रण' भिथोत्तरभिदम्” । त किदिशेषो 
व्यव०्त °दर्थितः यथा ““काल्लायनः । “सद्यः ढतिषु 
काये सद्यणव विवादयेत् । कालातोतेषु वा कालः 

दद्यात् प्र्मथिने प्रभः" । वादिनोक्गख साध्य प्रती 

पमथेयते इति प्रलरधो । नारद्: “गडनलाच्ि वादा- 

नाभसामध्यात् खूटतेरपि ! ऋणादिषु इरेत् कालं काम- 

न्तर्वबभृव् सया? 'दा ०। उक्स्छतिः । “वदा त्वेवेविधः पच्चः 

कद्छितः पुवं वादिना । दद्यात् तत् पच्सग्बन्ध' ` प्रतिवादो 

तदोचरम्” । सम्बन्धखयुक्तम् अन्यथा अन्धवादि- 

स्वेन भङ्गप्रसद्ात् । “अन्यवादी क्रियादेषो नोप- 
सखायौ निरत्तरः । आदतः प्रपलायो च हनः पञ्च 
विधः खतः" प्रपलायी लिपचेख मोनलत् सप्रभिर्दिनेः। 

क्रियाद्गेषो ठ भासेन खाकिभिच्नसतु तत्च्णात्” इति 

नारदोक्त किया लेख्यादिका, साचिभिन्न; पराजितः। 

वादिनोक्रख साध्यख प्रतोषः वदतीति प्रतिवादी उत्ती- 
खते नि्ल्ःते प्रकताभियोगोऽनेनेति उत्तरम् । 
उन्तरखद्प' तदे दाह नारदः | “पचलख व्यापक 
शरारमवन्दिग्धमनाङ्बस् । अव्याख्वागम्यमित्येवमृकषरं 
तदिदोविडः । भिषपराखप्रतिपन्तिल ̀  प्रत्यवस्कन्द् नन्तथा | 

प्राड्न्यायच्रोत्तराः पोक्गाद्चवारः शाख्नेदिभि । यभि- 

उत्त 

युक्तोऽभियोगख यदि कुाद्पङ्कवम् । भिथप्रा तत्त् 

शिलानीवादइुत्तर व्यवहारतः” 1 परख भाषाधेख 

व्यापकम् आअच्छादम् अभितोगप्रतिङकुलमिति यावत् । 

अतणव “पब्ब पा थेसम्बन्ध' प्रतिपच्च' निनेदयेदि""त्य क्रम् । 

न च षिप्रतिपत््या न्यायोऽथ भागतदख चधारयसोत्यभि- 

शक्तस धारयामोति स प्रसिपत्त : कथमुत्तरत्वम् अभियोगा 

प्रविङलत्वादिवि वाच्यम् 

करणतया वा कद्ाविद्धाषातिवादादेवाय यते इति 

भावाविम्ैपयं न' विप्रतिषन्नसछाशयत्तरवादिनोभाषाें 

सस्यगवगस्य तन्निषेधार्थं सस्बगुत्तरासम्धरवात् विहत्यभा 

यां . चासत्यवचनमन्यन्ता म्प कारकम् \ पररोक्तिपराजये 

च दश्ड्यल' वादिना च वैरभित्यादि प्रतिषन्द्धतः 

सभ््रतिपन्ते रत्तरत्व सम्भवत्येव । एवम् तेभ्य णवानि- 
श्तारात् साध्यत्वेनोपदिषटख पक्त सिद्धत्वं नोपन्यासेन 
साध्यत्वनिषारण्यात् सिद्धसाधनेनापि वादिनः म्रत्व- 

ख्या नाञ्चोत्तरत्व' सश्र तिप्त : सिद्धमिति सार प्रक्तोप- 

योगि अनाङुष' ` पव्वापरविरोध्न्य' अव्याख्यागस्य- 

सध्याहारादिकं विनैव प्रतोतस्. अभियोग अभियुजञ्छते 

दत्यभियोगः सद्ेठकं साध्यं तख्यापड्वभित्यथः'” | “उत्त 

रामासमाह कात्यायनः | “प्रकतेन त्वसम्बन्धमन्यल्यसति- 

भूरि च । परचैकदेशव्याष्ये वं तञ्च नेवोत्तरं भवेत् । अस्त- 
व्यस्तपदव्यापि निगृढाये तधाङ्लम् । व्याख्यागम्यससा- 

रञ्च नोत्तरं शखते बुधैः” । च्सतव्यस्तपदव्यापि ` असन्ि- 

तार्थपदव्याप्नभिनि व्यवहारतिखक्रे भवदेवभङ्काः। न्िथ्यो- 

्षरमेदमाङ इनव्यासनारदौ । “मिच्यैतच्नाभिजानाभिः 

सम. वल्न न सन्निधिः । आअजातञ्चाखि तत्काले इति 

निधा चठुविधकज् | भिश्छ्तदितिथद्दतोनाभिजानामी- 

व्ादिकमथ तोऽपड्कवः | तथा च कात्यायनः । “ला 

भाषायेमन्यस्तु यदि तं प्रतिषेधति | शधेतः शद्धतोवापि. 

मिथ्या तजब्रेयमन्तरम्” । लव' मह्म' धारयसौति प्रति 
तायां न ब्टडोतभिति शब्दतः | काङविेषगर्भायां तखा 

सत्यां दानां जात दति अर्थतः} टेशकाखविशेषगभां - 

आं तदा तल नाहमासमस् इग्यप्रधवः । रेशादिभलयां तच्- 

डन्यायां वा न जानामीश्चैतएव योग्या ख्रणेना तस्तः 

द्रहणप्रतिपोट्नात् । अत्र चरमव्रयं महणावस्छन्द्नल्च 

खेन यहष्याभावप्रतिपाद्कं सापदेशभिथेयात्रमातरम् आद्य 

भिथप्रात्तरमात्रसु । तज्ज कारथोत्लरं लिविधं वलवत्त्.- 

च्छलं दरबल ञ्च त्र् बदवदुत्तरं यथा वत्तः भं ग्टहोत 

माषावादिनोशुचखेतवेनापट्- . 

न । 
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भिति खं किन्तु परिथोधितभिति अत्रोश्चरवादिन 

णव क्रियानिदथः ! तथा च नारद्: । “आधय' पृवे- 

प्ख यश्जिच्च्थैवशाद्भवेत् | विवादे सालिणसत प्र्व्याः 

परतिवादिनः” । चखाध्यं' दं त्व पृथ्व पचस । ततव 
स्यापकखाध्यसख धा्येमाणत्वख 'ध्व'खकारथं जिर्ययातनादि 

सद्र.पशत्तरं कारणोत्तरसम् । अतव भिथ्यो्षरादख भेदः 

वद्धि धाय्यैमा्यतस्यात्न्ताभावप्रयोजकमयहूणद्धपं न त॒ 

ध्नरसद्पम् । तश्यवलकारणष्योत्तरं यथा मदीयेयं भूमिः 

जमागतत्वादिति वाद्यते टीयेयं भूभिः क्रमागतत्वादिति 

प्रतिवादिना तथोत्तरसिति तब पृवेवादिनः साच्छप- 

व्यासः । तदसाभय्ये प्रतिषादिनः । तथा च याज्नवल्कपरः । 

“सालिषुभयतः शतुद्च सालः पुवेवादिनिः । पूर्व पेऽ- 

शरोसूते भवन्त्य रवादिनः” । इवेखकारणोत्तरः यथा 

मभेयं भूः करमागतत्वादिति वाद्यु्गो भेयं मूेथवषेभच्छ - 

भानत्वादिति प्रह्यत्तरम्?' व्यत०्रषु° । 

“धयेत् पुब्ब वाटं ठ यादन्नोत्त रदनम् । अवशन्धसो- 
रे निदटस्ष' शोधन भवेत्” नार० । € ज्यायावयवभेदे 

श० । “विषयो विशयश्चैव पूष प्स्तयोत्तरम् ! निखं य- 

जति सिद्गान्ताः शाद्देऽधिकरणं खूटतम्” भोभांसा । तञ्च 

चिद्धान्तादकरखतकीपन्यासङ्ूपम् ।१० प्रतिवचने न ० “प्रचक्रमे 

च प्रतिवक्ृखत्तरम्”र द ०।११७परि स्थ , समे देथ प्रतिष्ठाप्य 
चेखाजिनङुथोत्तरम्”'गोवा । ““भृदुप्रवालोत्तरपुप्यशययाम्'' 

इषुः १९७ मामे “तद्वाहनाद् बनतोत्तरन्नायमोषत्” रघुः 

“दवी रयवद्क्षत्वगभिच्घठटोत्तः इति रदु; । १३वाम- 
मागे ।“पिदटपाल्े निधायाषे" न्वजङत्तरतोन्यरैत्”' त्ख 

° । “श्यसेदिव्टनास्डछातोपस्यापितकर्तुवामपाँ न्यासः 
कव्य "ख्आा०तररषु*। वख तदधत्वे उदा० तलौव यथा 

“तच्याट्यसखय दक्षिखतो कच्छ भवति तं एण्यल च्छो कमित्या- 

` चस्ते उत्तरतः च््रियाः उत्तराया हि स्तरोति"› शत- 

पथख्तिः। ““उ्चरे चाख सवयं लच्छ पा भविष्यति" 

भारतम् दिशि“खच्युत्तरखां दिधि देवतातरात्मा” कुमा ०। 

“स्रेवा दैव वर्षाष्णां मेरत्तरतः स्थितः" ° अन उन्तौ 

शु वद्भावः । दिणग्द थकाखवत्तिं परत्वे ऽवि खख स्वाभिषेया 
वधिनियमद्धपव्यरस्थावाचित्वात् सवेनामतवा तत्कार्खम् 

छन्तरे. पामाः उत्तरस्य नगर्यः उत्तरख्िन् दिने, खंन्नायां 

ठ न सर्वनाभकायेम् उत्तराः कुरवः! तनोत रकालढनललौ 

“ऋञ्चिमन्तमधिकर्विरत्तरः पूर्वछठत्सवमफोडत्सवः'› रघुः 

 “सख्ोभिरसोत्तरभोक्षिलभिमामुः' ज्मा० । अवधि 

उत्त 

दिषिधःदेशिकः कालिकञ्च तत् दंशिकः ““सद्रखोतच्तरे तरे 
जम्भला नाम रान्तसी?' गर्भप्रसवमन््ः । अत्र॒ दिगदेया- 

वधिवाचित्वे उड्+अष्खय तरप् । तथा हि वङ्ावधि- 

भेरुपं न्देथानामु भूवलये कमश उन्नतत्वात् तत्सच्चि- 

हितदेशस्य उन्नत्वादुत्तरत्वम् “खापेतच्तया मेरुरन्धि- 

हितत्वेव उन्तरत्वभिति"' शक्रा° । अतण तद् शखो 

ञत्वादेव उ कुमथस्तन्न॒उन्तरभ वसौ त्नत्वम्* सि ° शि” 

उक्ताम् “निर्देशे क्ितिमण्डलोपगौ भवौ नरः 

पश्चति दिष्ोत्तयौ । तदाश्ित खे जजयन्त्रवत्तथा 
भ्वमङ्चक्" जिजमख्क्ोपरि । उदग्दिशं याति भरो 

यथा यथा तथा तथा नन्नतद्ट मण्डलम् । उदक् "ब 

पश्यति बचेान्नतं लिनेस्तदन्तरे योजनजाः पनांशकाः'” 

तिथः करमशः उद्जत्वाञ्च दलश्िणस्ा अधरू्वम् | च्तणव 

तदिथोऽबाचौलम् । तदिक्मतदे शद्धा पि उस्र दिकस्थत्व नो- 

रत्वम् । कालिकख उन्तरत्व' ठ खापे्चया परत्वमृ' तञ्च 

खापे्या ऽखं कियासामनाधिकरस्यम् । दग - 
किययैव खण्डकालबव्यवह्ारात् तल प्राग्वसति शा- 
चतः वबद्धं कियासाभानाधिकरण्यात् तथा- 
वम् । तथा श्र श्तादशाधपरत्वे उदः उतृच्धान्ति 

प्रक्षे तरप् । उन्तरकालवाचित्वे ऽपि अव्यवहिते खाद 

इत्तिसौतसमिको कच्चणया अधिककालोत्तरत्वमपि प्रता- 

श्वते । तेन खाव्यवह्हितोज्ञरलणटत्तिकत्वमित्या दिप्रयोगो- 

द्रटव्यः । अधिकाय त॒ उद्: उत्कर्ष धेत्वमिति विवेकः । 

१४प्रधाने “शधीत्तरं मध्यममाश्रयन्ते ›' रघुः “कखा- 

न्तात तवाद्य शकेचरभिद मनः” भा० अलु° 

१६१ ख० १५अधिके “देवी ठ मनसा ध्यात्वा शतमटो- 

लर जपेत्” तन्त्रम् । "'शप्नोत्तर' मभेशत' इ च 

शरन्विगते वथाः या० खट | जन्तो तेऽख्मात् 

संसारः अपादाने शप् | श दैविष्णौ षर | “उन्तरोगो- 

पतिर्गोप्ना" विष्ण्स० “जन््संसारबन्धनादुत्तरन्यत 

उत्तरः विश्वद्धात् धा उत्ढष्ट;-भा० । १ऽधिषे षु 

तयापि तथात्वात् । भावे अप । $्उत्तरये उन्ञक्घने । 

१६विराटन्छप्खय घले पु स च भूमिञ्चयापरनामा। 

० वतुकन्यायां स्तो तत्कथा 

प०३५१२६अ० । “दा भूमिञ्जय नाम एलः मत्खस् 

मानिनम्” इय् पकुम्य "“उवाच रसि प्रोत; गब्णां 

्पायैकोविदः । उत्तर बहि कल्याणि ! ्तिप्र 

सहश्रनादपि" । “उत्तरायाः प्रहतः सवै जान- 

यथा भाग्विरा० 
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श्रिन्दभः"' “अथोत्तरा च॒ कन्याश्च ख खखमन् व 

स्तदा” “यद्य त्तरोऽयं संसामे विजेघ्यति भद्ारथान् 

दूति च । उत्तरा ष आअभिभन्योः पल्ली ततकथापि तल्लव 

७१० | “'उन्तरां प्रतिहृत सव्यपाचो धनङ्जय 

दूति विराटेोनोक्तो “प्रतिग्टह्वाग्यद्धं राजन् ' खषा इड्हितरं 

वव" "ङ्ख षाथ उत्तरां राजन ! प्रतिग्टद्ाभि ते तासम् 

तां प्रत्यगात् कौन्तेयः सुतखायं घनञ्जयः। सौभद्र 

स्दानवद्याङ्गो विराटतनयां तदा । तल्लातिष्टन् महाराजो 

ङ्पभिन्दर्य धारयन । स्ञ.षां तां प्रतिजयाइ कुन्तो एलो 

युधििरः । प्रतिग्डद्य च तां पथैः पुरख्कत्य जनाद नम् । 

विवा' कषारयाभात सौभदरदख महकन? ७२० । 

२१ अष्टकधने.“शतालर देवौ वचनाधिक्ारिखो लठ 

षरं दासि! दटासि का षती"'नेष० | उन्तरकाखभावित्वा- 

इत्तरत्वाञ्खाख तथात्वमजिक्ञासिताधानतया चाद निग्रह 

ख्यानत्व' तदट्भिप्रायेख उक्रज्लोकेन नियद्ार्थकात्तेपः कतः। 

उत्तरकार्ड न° वालो रालायखान्तने ते सप्तमे का डे । 

उत्तरकाल ० कम्भ" । भविष्यत्काले क्रभिकम्पंणा तख 

गौणकालत्वमाङ ““रषमागाभियागोयख्ख्यकाखाद्घश्लनः । 

खकालादुत्तरोगौखः कालः पवेख कां णः" हरिषरः। 

उत्तरङुक् इ० नववषाककख जय्वेदोपद्य वषेभेदे \ व्बांणां 

संस्थितिः सि०शि० उक्ा 

“खङ्ारेशाद्धिमगिरिरदग हेमङ्टोऽ तश्मात् नखाङ्धान्यो 

निषध इति ते बिन्धुपयैनतदेष्याः । एवं लिद्धाइदमपि 
सुराच्छङ्गवच्छलमोखा वर्षाणयेषां अथुरिह बधा अन्तरे 

द्ोणिदेथान् । भारतवषमिंदं छ दगात् किन्नरवषमतो 

इरिवषम् । सिद्वएुराञ्च तथा कुर, तखाद्विद्धि ह्िर- 

मयर भ्यकवष | माल्यं यभमकोटिपत्तनादरोभकाञ्च किल 

गन्धमादनः । नोलभेलनिषधावधी च तावन्तरालमन- 

योरिलाटतम् । माल्यवच्ल लधिमध्यवतिं यत् तत् त॒ 
भटरतुरगं जग्धाः | गन्धभ्ेलजलराशिमध्यमं केतु- 

सारकभिलाकलाविद्ः । निषधनौलद्धगन्धञ्चभाल्यकेरल- 

` भिलाटतमाटतमाबभौ । अभरकेलिकृलायरुमाकुल रुचि- 

रका चचनचिलमहोतलम्", ““अनन भूगोलस्य धेसत्तरं जम्ब 

दीपम् । तख ाराश्येच सख्धिर्निरत्देथः | तत्र लङ्का 

, तोभक सिद्धपुर यमकोटिरिति पुरचतद्य भूपरिधि- 

चतुधांशान्तरं किल कथितम् | तेभ्यः परेभ्यो यखां 
दिि मेसः सोस्तरा | अतो लङ्काया उत्तरतो हिमवान् 

नाम गिरिः श््वापरिन्ध्, पथैनदेध्योऽच्ि । त्छोत्तरे 

डेमकरटः । खोऽपि सशद्रप्यन्तदेर्ष्यं ; | वथा तदुकरे नि- 
षधः। तेषामन्तरेययोत्तरम् भारतकिन्नरहरिथभैाखि } णवं 

सिद्धएरादुत्तरतः श्टङ्गवान् नाम गिरिः। ततः चेतनिरिः। 

ततो नोलगिरिरिति। तेऽपि सिन्ध पथ्य न्तदेष्यौः 1 

तेवामन्तरे च वर्षाणि । तत्रादौ इुरूवषेस ! सद्त्तरे 
हिरख्मयस् । ततो रम्यकमिति । अथय यमकोटे शुत्तरतो 

माल्यवान् नाम गिरिः। स तु निषधनोलपश्ध न्तदेच्यः। 

तस जचधेख सध्ये भद्रा वषम् । एवं रोगकाइन्तरतो 

गन्धमादन; . तख जलपेच्च मध्ये केतमालम् । 

णब निषधनोलमाल्यवद्कन्वमा द्मैराडतमिलाडहृत' नाम 

नवभखर्डम् । सा खमेभूमिः । अतस्तव देवक्रोडा- 

व्टह्ाखिप्रमि ०। तत्र प्रधाना नदैः भरावा “चचुञ् केद 

मालञ्च भद्राख्या चोत्तरान् कुरुन्" । सि*शि०। 
भा०्ण०्पण्ञ्ण तहे वसितः -यथा “दक्तिणिन द॒ 

नोल मेरोः पाञ्च तघोक्तरे । उराः कुरवो राजन् 

शरा सिद्धनिषेविताः । तन इच्च मधुफला निव्यषुष्य- 

फलोपमाः | पुष्माखि च शगन्धौनि रसञन्ति फलानि 

च | सव्वकाभफलास्ततर केचिद् इत्ता जनाधिप !। 

अपरे च्षोरिशो नाम दत्तास्तत्र नराध्पि। ये चरन्ति 

सद्ा चोरं षडसद्धाष्तोपमम् । वस्त्ाखि च प्र्धयन्ते 

फलेष्वाभरणानि द । स्वां मखिमियो भूमिः छच्का - 

नगालका । सणिरब्ननिभं रम्य" ववद्य सन्धिम् । 
भूभागः दश्यते तत्र पद्मरागखभप्रभम् । सवय्तं चुखखसं 
श्यां निष्मह्ा च जनाधिप । इुषकरिण्यः शुमास्तत्र 

श्खूस्पशा मनोहराः । रेवलोकच्यताः ख्व्व जायन्त तत्र 

मानवाः | शुक्ताभिजनसम्पन्नाः सव्व स॒प्रियदशेनाः 

भि्नानि च जायन्ते स्तियश्चाश्रसोपमाः । ॥ 

क्ोरिणां चौर पिबन्यश्डतसत्रिभम् । भिधन जायते 
कले समन्तत प्रवर्चते ! तल्यखूपयुणोपेतं समनेशं तयेव 

च | एवभमेवाचुख््पञ्च चक्रवाकसमं प्रभो ! | निरामयाञ्च 

ते लोका जित्य छदितमानसाः । दशवर्षसद््ताणि दथ- 

वधररथतानि च | जीवन्ति ते महाराज) न चान्योऽन्ये ज्- 

टत । भारुर्डा नाम शकुनास्तीच्छतदर्डा भयानकाः | 

ताच्िेरन्तीष शतान् दरौष प्रिषन्ति च । उन्तराः कुरवो 

राजन् ! व्याख्यातास्े रुमासुतः। तेना इ स्व कतोवात्वन्च 

उक्तवाययेभ्यः । भा०स ०२७२० अच्लंनोत्तरदिग्विजवे 

“दद् पुरं यः प्रविशेद्भधवं न स भवेद्धर: । प्रीयामड्े तया 

बोर ! प्थाप्नो विजयस्तव | न चात्र किञ्चिच्जेतव्यम- 

तेषान्ते . 

+कः न 
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 उत्तरतन् न° छश्वतान्तगेने यन्यभेदे । 

उत्त 

च्जनानर प्रदश्यते । उत्तराः कुरषोद्योते नात्र युद्ध प्रव 

तते । प्रविष्टोऽपि हि कौन्तेय ! नेह दरच्छसि किञ्चन । 

नहि सातुषटेेन शक्यमलत्राभिवोक्तिठम् । अध पुरुष 

व्यात्र | किञ्चिदन्यञ्चिकोषसि । तद्ब्र हि च करिष्यामो 

वचनात्तव भारत, । ततन्तानबवीद्रा जच्जनः प्रहसन्निव । 

घार्थिवत्व' चिकंधांलि धन्द्ंराजख धीमतः भ प्रे- 

` च्छामि वो देशं विर्डं यदि मादः युधििराय यत् 

किद्चित् कर्पर प्रदोयताम् "| “ततोदिव्यानि वस्त्राणि 

दिव्यान्याभरणानि च | च्ौमाजिनानि दिव्यानि त्खते 

भदडः करम्? । ^तेऽवतोग्यं बहन् देथाद्तरां खच कुर 

नपि} भा०व० १४५अ० | “विजित्य यः प्राज्यमय 

च्छदुत्तरान् कद्नङुष्य' वद वासवोपमः” किरार | 

उत्तरकोशला सी. कम्मे° । अयोध्यानास््यां नगर्याम् । 

“यदुपतेः क मता सरा पुरौ रषपतेः क गतोत्तरको- 
शला । इति विचिन्य कुरुष्व मनः स्थिर न सदिदं जग- 

दिन्यवधारय ' उद्भटः । 
उन्तरक्रिया सती कक्षः । उत्तरकालकत्तव्ये कम्पैणि “सवे 

ष्वथेविवादेषु बलवल्य्तरा क्रिया । चाधौ प्रतिय 
करते पवा ठ बलधत्तरा” या० ख्ढ० | ““एकमेव स्तत्र 

मेकयाधिं ङंत्वा किमपि ग्टद्ोत्वा पुनरन्यसखाप्याधाय 

किमपि ग्टह्णाति तत्र पुषखेव तद्भवति नोत्तरस्य एषं 

प्रति्दे के च?भिता०। रवाधिके पिढख्ये च| श्प्रेते 

पिदत्वमापन्ने सयिर्डोकरणाद्लु। क्रियन्ते याः क्रिया 

पित्रयाः भोच्यन्ते ता डपोत्षराः''। विष्ण घु °। ३अन्तिम- 

क्रिवायाच्च। 

उत्तरङ्ग न ° उत्तरभङ्गम् कम्म ° शकन्व॒ा० । श््ारोडस्थदा- 

रणि । रप्राण्बण० | उद्रततरङ्क ल्ि०। भागोरयीं भो 

अपामिवाधारमचुत्तरङ्गम्' कुमा° । 

शव्याया उपरयास्तरणवस्ते । ^श- 
“सोत्तरच्छदमध्यास्त 

दूवोस्षरङ्गः'' रघुः 

उत्तरच्छद् ए° कम्मे" । 
खेात्तरच्छदविमदेकशाङ्करागम्” । 

नेपयसहणाय सः" रषृः । 

उत्तरजगोतिष इ प्रतोचोस्यदेशमेदे भारते स ६१ अ० 

नकुल प्रती चौ विजये । “कत्स्त' पञ्चनदञ्चव तयैवामर 

पर्वतम् । उत्तरञ्योतिषञ्चंव तथा दिव्यकटं पुरम् । 

इारपालञ्च तरसा वशं चजुं महाद्युतिः | रामटान् 
ारङणाञ्च प्रतीच्याचैवये पाः''। 

“ददानोन्नत् प्रव 

च्यामि तन््छ्त्तर स॒त्तसमिति” इशु० । 

{ १०९५ 1 उत्त. 

उत्तरतस् अव्य उन्ञर+परयमाप इमो स्म््येष वसिल् । 
उत्तरिन् उन्तरखात् उत्तर इत्यथ । त्रल् उत्तरव्ा- 
प्यत्र अव्य° ताभ्यां भवार्थे त्यप् । उन्तरतस्य त्तरत्रत्य 

तद्कबे ति ०। 

उत्तरदायक लि° उत्तर ददाति दा+खव ल् | {प्रत्य 

दायिनि । उत्तरेण वाक्येन दायति शोधयति निजदो 

षम् देप्-शोध-खल् । खामिना खकायय प्रभाद्कथने- 
वद्दोषखादोषत्वख्यापनेन निजदोषशोषके श्ट्यादौ । 

“परषु'कलि रता नारौ भ्व्यञचोत्तरदायकः । ससपे' च ग्ट 

वासः मुलयुरेव न संशयः ' चाण० । 

उत्तेरदिक्काल ° अत । ““रवाडत्तरतः कालः सोमे 
बायव्यभागके । भौमे त पश्चिमे भागे बधे न तकोणके । 

जोजे च याम्बदिगृमागे शुकं आग्नेयकोणके। शनौ त॒ 

पवैदिगभागे कालचक्रं प्रकोत्ति तम्? रत्रसारोक्ते रवि- 

वारे उन्तरदिग्बत्ति कालचक्रो | रातौ त॒ वैपरीत्यम् 

उत्तरदिकपाथशन्द् उष्यम् अन्यदिक्कालेऽपयक्तदिशान्ञेयः 

उत्तरदिक्पाशथ ए ऽत. । “रवौ ठ दिये पाशः सोमे 

आग्नयकोणके । भौभे ठत पूज्ैदिग्मागे बधे ईथान- 
कोणके ¦ जवे चोत्तरदिग्भागे शुक्रे वायव्यकोणके | 

अनौ त॒ पञिमे भागे पाशचक्रं प्रको्तितम् । रात्रावेतौ 

बैपरीत्याव् पाशथकालौ वथोदितौ" रल्रसा° उक्त टद 

श्य तिवारे उत्तरदिशि याल्राञुङ्ादिनिषेधोपयोगिनि पा्- 

चक्रो । एवमन्यदिच्छष्युक्तदिशा पाथोबोध्यः । 
उत्तरदिक्शूल वि छउत्तरदिशि शुलमिवाखूयसखय अच 

ज्या पब्ब भाद्रपदा रोह्हिर्य त्तरफालानौ । पञ्मादिष 

क्रमाच्छलाः यान्रादौ मरणप्रदाः | खलाख्यानि च पिष्णया 

छलखंन्नाञ्च वासराः । याविनां खलयुदाः शोश्रमय वा 

चाध नाशकाः" भरद्ाजोक्ते उत्तरदिशि यालादौ व्यं 
शन्तरफलानोनक्षने र्व धवार च दिकिन्लवारस्तु दिगी- 

शवारः दिगो थाञ्च उत्तर दिगोशशन्द् वच्छन्म | ला इत्यलं 

स््नीत्व' ताराविरेषणत्वात् । 

उत्तरदिगोश् ष त° । ““इन्द्रोवदङ्किपिटपतिनेकतो- 

वरूणोमरुत् । कुवेर ईशः पतयः पूर्वादीनां दिशां 

क्रमात्” इत्यक्त १कृबेरे उन्तरदिकपालादयोऽग्यन । 

“कुवेरयुप्रां दिगष्यरश्सौ'" कुभारे “कोवेरदिगभाग- 

सपाख मार्गम्” माघे च उच्रदिश्ः कवेरशम्बन्धित्यसकाम् 

“खख : शुकः लमायुलः रेङ्कियः शनिःयशौ । सौम्य- 
च्जिदचमन्ती च ॒प्राच्यादिकदिगीञ्वराः द् क्र रेवुधे 
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उत्त 

एतञ्च “दिगा शुभा वाला षाह सरं घ्रवस्' 

श् क्ो: उकतरदिथः एटोनतदक्तिणद्यां बधवार यालाजिषे- 

षाय““प्राच्यादिकङभां नाथाः यथासंख्य प्रदचिणम् | 

मेषाद्याः राशयो प्या स्तिराटत्तपरिश्मात् इत्य क्ष 

र्कवीटददिकमोनेष राथिवच तेष बम्नेषु तुस्व 

चन्द्र च उन्तरदिम्ममन' शस्तमित्धपि बोध्यम् । 

उत्तरदिगृहार न° उत्तरदिशि दारं खमख । “प्ा्यादिष् 
चतू्दि्ु सप्रसप्रानक्लं तः” च्म °उक्तसामिजित्का्ा- 

विंशतिनच्तनमध्ये २२,२४,२५,२६,२७,१,२ । बच्- 

लेषु तानि चयाब्रादिष् तब दिशि शस्ताबि | 

खत्तरदिग्बलिन् उ० उन्तरखं दिशि बलो । “प्राच्यां सौम्य 

सुराचार्यः यास्यां भास्करम् भिज । प्रय सौरिददोच्यान्त 

सितेन दू दिग्बलान्ितौ "ज्यो. त ° उक्ती १ब् \अन्द्र च। 

उत्तरयक्त ए० कप ‹। वादे पूव्वपच्चद भदेनलमे सिदचानत- 
प्ते | “प्रापयन् -पवनव्याधेिरख्तरपचताम्"” भाषः । 

२ ऊन्तरविकल्ये २ कष्णपच्ते च शुल्लपक्चखेव माखारख्धरकलात् 
ङष्णपच्चख्यो त्तरत्वात् तथात्वम् । 

1 अखोन्छरपट 

सरपट एर कम्म । शजत्तरोके । वतः ४ 

सप्रखेद्ः सवेपयः'" भा०१२६अ० | रथमोत्तरच्छदे च 
खत्तरपथ इ उन्तरः पन्धाः अच् खमा० | ! उत्तरस्थिते 

२अब्यवद्िते च पथि | उत्तरः उतसतहटाङखचिद्धितः पन्धाः। 

श्देववाने पथि वेन हि अिंरादिमार्गेख विद्यावन्तो. 

जद्धलोकं गच्छन्ति ताये मार्गे । तन्न मार्मेच ये तदभि- 

मानिनो देवास्त अदि रादिषन्दे २६४ ष्ट क्ताः 

तेषाञ्च यथा आअविाह्हिकत्वभ् तथा आतिवाहिक 

श्ट ६५१ ठे उक्तम् । “उच्चरपयेनाद्कतञ्च” पा०। 

उज् । ओौत्तरपथिक ततपयेनादृते नि° । 

उनत्तरपथिक लि° पन्थानं गच्छति “पयः ष्कन्? पा०पयिकः 
उन्तरः तदह शभवः पथिकः | उत्तरे शसवे १पथिके 
स्तयां ङे | 

खत्तरपद् न ° उत्तरखत्तरवत्तिं पदम् । \समासचरमावयव- 

पदे २स्लोत्तरव्तिं पदे च । “एकाजुत्तरपदे, खः" पा० | 

श्समाखयोग्ये परे च । “प्राधान्य' ह विधेय प्रतिषेषेऽ- 

प्रधानता | प्ठदासः स धिन्नेयो यलोत्तरपदेन नञ” 

मोमांसा | भवनि च ““वजतिष येय जामद कुखो त् नाचुया- 

जेष " इत्यन नजः समासयोम्यालयाजेन साहित्यात् पचछैदास 
प्रता तथा राव्रौ चर्ख न कर्वीतित्यादौ नजो राब्रा 

चमाषयोम्यत्रात्तवालम् “अदभ्यां मांसं नाज्नोयादिलल्र व 

{ १०९६ |  खन्त 

करिवापदयोगेन तख'समाशयोग्बत्वाजावेम य त्को तरपद 

योग दूति न पथ्दासपरता किन्त प्रबद्ाप्रांतदेधायेकता 

“प्राधाग्व विपे बल प्रतिभेषे प्रधासता 1 प्रबद्धयप्रतिषे. 

धोऽत्र क्रियया स्ह यत, नखं" इति भोमासकोज्ो : । 

“ “पदोत्तरपदात्” वास्ति ° उन्तरपटभधौने जेत्ति वेव्बये 

दकम् । उत्तरपदिक तदध्ये तरि तदे तरि च नि० | 

उश्लरपशिमा स्तौ उत्तरायाः भामाया अन्तरा दिग् 

“ दिक्श० । \न्तरपञचिभयोरन्तराखठिग्यि नेशरैतकोे । 
सषा विद्यतेऽख च. | २ मेक तर्विदिकसम्ब्विनि देथे इ० 

“"उत्तरप्रञिभे गाप्यम् आश्च० ब्ट* ४,२,१२ । 

श्तहत्तिनि ति । “ 
उत्तरपाद् इ ० कम्रं ° चटठवष्यादास्षकषख व्यवहारख दितो 

प्रादे “पृथ्व पचः खतः पादो दितोयशो्तरः खतः । 

क्रिवापादख्लरीयः खाञ्चदर्ौनिखंयः खतः । भिष्योक्गौ व 

चदष्यात् खात् प्रायव्छने तथा| प्रा्न्वाये चख. 

विननेवोदिषात् खुप्रतिपत्तिषु"” दष्वतिः । 

उत्तर पुर स्तात् अव्य ° उ्तरसछाः पूवव खा अन्ताराखा दिक 
अत्तरपव्या ततः प्रथमापञ्चमोसप्रम्यये अस्ताति पु वदुमावः 

षृब्धख दुरादेथः ¦ थाके ““उसर षरा दा इवः 

नोयख जादमालं मत्ते खात्वा"आञ्च०ग्द०४,४,८ । 

उत्तरपूर्वा डो उन्तरखाः पू्येखा दिथोऽन्तराखा दिक् इ - 

वद्भावः दिक्स० । ईथानकोये “आग्ने यर रपव्वद" 

कात्या०१,१.२० | दिकनामसमासे वा वाख सव्व नाम- 

काखम् योत्तरा सा पूववा यख शग्धख रवं ब्व्रीरौ ठ 
न शवेनामका्यं भिति भेदः| तेन तादशार्यैऽपि अख 

हृत्तितवे लि° । “योक्नरा शचा पुब्ब यखा उन्डुरधाया - 

स्तं उत्तरपून्यायै” खिण्कौ ° । । 

उन्तरफलग्,नौ खलो फलति फल-निष्यत्तौ ““पलेगुःक 

च'' उशा० उनन् शुक् च गौरा छेष कञ्ां ° 1 
खञचन्यादिष् दादे न्नर तखाः खद्पम् उदुवक्रशब्टे 

१०७१ १ अद्चोषाशब्द ४९७ ष्ठं च तदधिे- 

वादि उक्तम्! फल नशब्टात् खार्थे अख चअगेप् । 

फालानो कम्रं ° | तलैवायं | श्यं प्रवमच्यान्तमता “ध्रव 

गणश्तो य्यत्तरा थ श्वसू; › इत कत: यथा चाद्य फाखानत्व 

वथा समथितम्'" अतण्जा०। “"फानोषुग्नौ च्वादघौत 

एता वा इन्द्रनक्ष गम् यत् फलाग्योऽष्यख प्रतिनान्त्रो- 

ऽज नो इ नाजेन्द्रो बदच्छ युद्ध" नामालन्योवैनामं तख्ता 

एतवृषरो्माचचते फालुन इति कोद वदाति युद्ध 

ए क चण "त = ऋक 
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लाम य्ोदमू ”२,१,२,१ १ खअखाः प्रथमपादः सिंहराशिः 

खन्तरपादलयं कन्धाराधिः प्रमां उड चके टश्म् । 
इत्तरभाद्रपद् श्त्ी भद्राय हितः भादः पत् पादक्तुथांधो 

यद्धाः ब० ततः कमः ° -। अञ्चिन्यादिनचनेष षद्धि'े 

न्ते । पदशब्देन समासे टाप् । उत्तरभाद्रपदा ष्यन | 

स्ल्ूपादिकशडचक्रथब्द १ ०७१ उक्तम् । अधिपत्या- 

दिकमन्ञ प्रशब्दे चोक्गस् । इय भुवगणः “र वगणस्त- 
यदस्षराणि खमूः "इलुक्ते: भोनराशिषटिक्षा । 

उत्तरमानस न° उन्तरखतृचचरस्व' मानसम् | शतोधैमेदे 
“कालोदक' नन्दिकिण्ड तथाचोसरमानशम् | चभ्येत्य 
योजच्रषता द्भृणहा विप्रश्च्छने'"भा० अनु° २५अ० | 

मयामध्ये उन्तरदिक्रस्ये तोयभेरे “उत्तरे भानस, 
सान" करोम्यात्विशुदधये” दिति गरयाचाह्पड़तिः। 
दच्िणमानसमपि तक्रत्यतौधेभेदः “दिवाकर ! करो- 
शो सानः द्षिखमानसे'? इति तलौव । 

छत्तरमोमांसा स्तो उत्तरस्य वेदयेषभागदखय उपनिषद् ~ 

प्रय भमीमांखा पञ्चाङ्गन्यायोपेतवाक्यसशदायात्मकोवि- 

अरः । “अधातो नह्मजिन्नासा'” इ्यादौ ““खनाटसि, 
शब्दात्" श्न्ते चद्रध्यायोद्परे षोखशपादातके शारोरख 
जह्माकमलप्रतिपादके बेदव्यासरचिने थारोरकवाख्मे 
श्यन्दे । तन् प्रतिपाद्यनिषयादि सं्ेपतः वैयासिकमालायां 
भारतीतोथेखनिना दर्भिंत' यथा “थासः बह्मविचा- 

राख्यमध्यायाः खचर्थिधाः । रुमन्वयाषिरोधौ हौ 
साधन" च कलं तथा 8 | समन्वये श्यटलिङ्गम- 

श्प टत्वखचपाखगम् । न्नेयगं पदमात्रं च चिन्य पादे- 
ष्वद: कमात्›" ५ । दहितीये कटतितर्काभ्यामविरोधो- 

ऽन्यदु्टता । भूतभोक्र चरते लिङ्गनछतेरष्यविरुढता” ६ । 
तोये विर तिश्त्व'पदाथैपरि शोधनम् । शथोपसंति 

ज्ञानबदह्िरङ्गादिसाधनसम् ७ | चतुय जोवतोशक्ति 

ऋत् कान्तिग तिङ्त्तरा । बह्प्राभिबद्मलोकावाप्नोः पादा- 

यें पः” ८. । “खध्यायचदश्यातकख्य शासख नद्- 

विचारोऽषेः स्वधां वेदान्तवाक्यानां बद्धस तात्य 

सेश्व पसं वसान" प्रथमाध्यायेन प्रतिपाद्यते । दहिती- 
गेन सम्भावितविरोधः परिदियते | तोयेन च्द्यासा- ` 

धननिखयः | चतुरयेन विद्याफकनिषेयः इत्येते चध्या- 
अर्थाः 8 तत्र प्रयमाध्यायमतपादा्थान् विभजते । 

समन्वयेति । स टजश्चजिङ्गयुकत -वाक्यलात' प्रथमे पादे 

चिन्वम् ।““अन्दद्यद्नौपदेथाद्” इत्रत शाव न्यवाभक्रा- 

श्व पापविरषादिकः च ब्रह्मणोऽसाधारशतया श्यरमद्मा- 

लिङ्गम् ¦ अष्छररह्मशिङ्गल्ये दलप विषय वाक्यजातं 

दवितौयपादे चिन्त्यम् । तद्यथा प्रयसाधिकषरपविषये भा- 

ख्डिच्छो पान्तिवाक्ये भनोभयत्वप्रा्रोरत्वादिक' शो 

पाविकब्रह्मणो जोकख्य च साधारणत्वादस्सटव्रह्मसिङ्गम् । 

हतोयपादे खखटब्रह्मलिङ्गर्वे सति न्न य बद्धाविषब वाक्य 
लात चिन्त्यः तद्यथा प्रथमाधिकरणे छर्डकगतब्रद्मत- 

क्वषाक्ये दुभूलरिाद्योतस खलात्मनः परजद्य- 

शच्च साधारणत्वादस्स टः नद्ंलिङ्गम् । यद्यपि दितीय- 

पारे कटवल्यादिगतबद्धतच्ववाक्यानि विचारितानि ढनो- 

यपादे दडरोपासनावाक्य' विचारित" तथा्वान्तर 

स'गतिकोभेन वर्हिचारख्य प्रासद्धिकलयाच्च पादार्थयोः 

साङ्कयापस्तिः देवं पाठलयेख वाक्यविचारः समापितः । 

चठथेपादे तव्यक्रपदमजापदं चेत्येवभादिसन्दिग्धिपद्" चि- 

न्यम्५। दितोयाध्यायगतपांदाथान्विभजते दितोये इति ! 

प्रथमपादे शांख्ययोगकाश्यादादिक्टतिभिः सांख्यादि" 

प्रशुक्रतनै्च विरोधे बेद्धाश्तसमन्वयस्य परितः | दितो- 

यपारे शांख्यादिमतानां इश्व' प्रदर्चितसम् । इतोयपादे 

पू भागेख प ञ्चम्ाभूतचदोनां परश्छरपिरोधः परिष्कृतः 

उन्तरभागेख जोवञ्चतोनाम् चतधपारे लिङ्शरोर्ठतोनां 

विरोधः परिडितिः ई। इतोयाध्यायगतपादाथांन्विभलते 

हतये इति । प्रथमपादे जोषद परलोकगसनागमने विचा 

वैराग्य निङ्पितसम् | हितीयषादे पूर्वभागे त्व'पदा्धः 

शोधितः । उत्तरभागेण तत्पदाथैः | कतीयपाटैन सगुणख- 

विद्याया युोपसहारो निद्धपितः ` निगो जह्धणिच 

इनसङ्गपदोपस "हार । चदचेषादे नगे न्नानख गह- 
रङ्गम् तान्याखमयन्नदीन्धनतरङ्गमूत यमदम न दिध्यासनादो नि 

च निद्पितानि ७) चलठर्थाध्यायगतपाद्ार्थांभ्विभजते 

तुर्ये दति । प्रथमपादे खवग्णदयाइन्त्या निभ णरपारनया- 

सगुणं वा बद्ध साक्तात्ङत्य जोवतः पापषुरलेपविना पल - 

ष्या शक्ति रमिता । हितीवे पादे नियमा शसो स्करान्ति- 
प्रकारोनिद््पितः ) तोयपादे - शयुखविदो शतखो- 

त्तरमार्गोऽभिह्ितः । चदधैषादे पूर्वभागे निर् ब्रह्म 

विदो विदेहकेवल्दयपरा्भिरभिहहिता, उन्तरभागेश्च सयुय- 

जद्धविदो जह्यलोकप्राञ्रिनिङ्पिता"तद्य1 ० । मीमांसा ड 

जेद् तात्पय्य निवा; म्यायपश्चकाकविचारः । घा च 
दिविधा पूरव मीमांसा खन्तरणीमांसा च तत्र पूर्व मोमाशा 

सैभिनिप्रष्ोताअधातोधमेलिन्नाशा इत्यादिका, ठसरमी- 
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मांसा दर्भिता | दयनभ च बह्मभोमांसात्वेग प्र्धिद्धा 

उत्तररामचरित न° उत्तर राम चरितं यत्र । भवभूति- 
प्रणते नाटकभेदे | 

उत्तरवयस्र वि०उत्तरं वयः नि०्वेदे अच् समभा० | टड़ा- 

वस्थायाम् “तखादुत्तरवयसे एनान् पितोपजीषति शत ० 

जा० १२,२,३,४ । लोके ठु उत्तरवथस् इत्येव । 

उत्तरवस्ति उ° खंतोक्तं चिकितसाङ्गे यन्त्रमेदे । तत्ख' 

खपप्रयोगप्रकारादि यथा तत्रौव 

“वस्ते र्तरण न्ख विधिं वच्छाम्यतःपरस् । चतहेथाङ्ग ल- 
नेवमाठराङ्ग.लिखभ्भितम् । मालतोषुष्यडन्तास' ष्रि 

सषेपनिगमम् ; भेदु यास्य केचिदिच्छन्ति खलु त- 

ददः । सेहप्रसःख' परन' कुञ्चशाव्र प्रकोसतितः। पञ्च 

विं।द्धोमालां विदध्याद्. दिकद्धितास् । निविष्टकथिकं 

मध्यं नारोणां चत्रङ्ग म् | मूतरस्लोतःपरौणाह- 

खहवाहिदयाङ्गलम् 1 तासामपत्यनागं तु निदध्याञ्चतर- 

बलम् । दयङ्गल मूतमागे ठ कल्यानान्वेकमङ्ग लम् । 
विधेव चाङ्गल तासां विधिवद्च्छते यथा ! केङख प्र्ट- 

तच्चा स्लाङ्ग लोमूलस'भितम् | देय प्रभाख' परमम- 

बाग्ब िविकल्वितम् ! अौरशभ्वः शौकरो वापि वस्तिराजख 

पूजितः । तदलाभे प्रयुञ्जीत गलचम्प द पर्चिणाम् । 

अखालाभे टतेः पाटो खदु वर्म ततोऽपि बा | अधाठर- 

छपच्िग्ध छसित्र प्रथिताशयम् । यवागू स्टतच्ोरां 

पोतवन्त' यथाबलम् । निषखमाजालुसभे पीठे स्थानाच्रये 

समे | खम्यक्तास्तिमूडान तेखेनोग्णेन सानवम् । ततः 

सम स्यापवित्वा नालम प्रहषितम् । पूव शलाकयाऽ- 

न्विष्व ततो नेतमनन्तरम् | शनैःचनेष्ट ताभ्यक्त' विदध्या- 
दङ्ग लानि षट् । ततोऽवपौडगेडस्ति थ नेरनेल"च निदरेत् । 

नत; प्रल्यागते स्ेरमपराह्क विचक्षणः । भोजयेत् पयसो 

मालनां युषेणाथ रसेन वा। यनेन विधिना दव्याद्तस््ी- 

अतरोऽपिवा । ऊं जान्व स्त्रियं दद्याइत्तानायै विचच्चणः । 

कल्ये तरख कन्याये दद्याद् दु पोडतम् । तिक्रणिकेन 
नेनेण दव्याद्योनिषखं प्रति | ग्भाशयविशयुद्धथं सेन 

दिगुखेन त॒ । अप्र्यागच्छति भिषक वा ु त्तर सं चिते 1 

मूयोवच्ि' निदध्यात्त, सयुक्त ओधनेगेशेः । शुदे वन्ति 

निदध्याहा थोधनद्रव्यस'ग्टताम् । प्रवेशयेदा मतिमान्त- 

स्तिारमयेषणीम् । पोडयेद्वाष्यधोनाभेनेवेनो तरशदिना । 
च्ारगवधसख पेषु नगराः छरसेष च । कुचा द्ोमू- 

पिष वरतर्वापि ससंन्वाः | रद्र ासषपसमाः प्रवि- 

उत्त 

भज्य वयांसि तु | वसतेरागमनार्थाय ता निदध्याच्छला. - 
कया | अगारधूमटहतोपिपपलोफलसेन्वनैः | ठंतां वा 
शक्तगोभव्र्चरापिष : सनागरेः । आअरुवासनसिद्धिञ्च वोच्छ' 
कर्म प्रयोजवेत् । शनेरामधुमिश्रे ण शोतेन भधुकाम्बना । 
दद्यमाने तद् वस्तौ द॒द्यादल्ि' विदन्लः । चींरटलक- 
घायेण पयसा शोतलेन च | शुक्र दष्टः शोणितः चाङ्ग- 
नानां पुष्मोद्रेक तद्ध नाशश्च कष्टम् । सूलाषातान्् ल- 
दोषान् प्रदृद्धान् योनिव्याधिं संस्थितिः चापरायाः। 

शुक्रोत्य क' शकंरामग्मरी ञ्च ल" वस्तौ वद्कणे मेने 

च | घोरानन्वान् वस्तिजांश्चापि रोगान् हत्वा मेदाचुत्त 

रो हन्ति वल्तिः। सम्यण्ट् त्स्य लिङ्ानि व्यापदः कम 

णव च । वस्ते रुत्तरसं जनस्य समानं स्ते हवख्तिना” । 

उनत्तरवादिन् ति, उत्तरखत्तरपन्' वदति वद-णिनि। 
वादे प्रतिवादिनि ( खाशासौ ) “साक्तिषूमयतः सत् 

भवन्ति पूव्बेवादिनः । पूर्वैपच्चेऽधरौभूते भवन्त् ् तरवा- 
दिनः" या०्ख्० | 

उत्तरषेदि ख करं ० वा ङोप् | “तरन्तकारन्तकयो्यैदन्तर' 

रामद्छदानाञ्च भचक्रक्ख च | एतत् ङुरुचेवस मन्त- 

पञ्चक' पितामडहस्योत्तरवेदि रुच्यते? भा० व ० टर्न 

खङ्गो कुरुकेत्ान्तगते १समन्नपञ्चकख्पे तोये । कर्नेवञ्च 

“छन्तरेण दषदत्या दक्षिणेन सरसीम् | ये वसन्ति कुर्ेत्रे 

ते वन्ति लिपिष्टमे' इत्यक्गस्यके तौधेभेदः । इयमेव 

जह्ववेदोयुच्यते “बह्मनेदौ करु शर बह्मधि- 
सेवितम्” त्रौवोक्गे; । यन्न ऽग्निस्थानपाथं रवेदमेदे 
तत्खद्छपादि दाभपा° दर्थितं यथा | “तत्र महाञेदि- 

पञ्चिमरोष्ठामध्यात् पूव्वेतः, समिच्नरयमितां, प्राचोरेखा 

मध्यात् परञ्चिमतः समिन््ाव्ां, द॑चिरेखामध्यात् उत्त. 

रखात्तररेखाध्यात् दक्षिणद्ां तथैव समभिन््रालां भूमिं 
लक्खा कुण्डा दिमध्ये सभिद् हयमितदौ षं विस्तारां ससचत्र- 

सतात्तरवेदिमग्निस्थाप्रनाय वेदिमध्ये कलयेत्"? । 

““उन्तरवेदाग्निप्रशयनमन्यन षदा ञ्छ वरुणप्रधासा - 

दधः?” कात्या०५.७,१५ । ““दक्तिखेन निष्प््य दचिण- 

स्थाखत्तरबेदिश्रोखौ निदधाति ८,२.१८ | अथात 
चदेव नोपकिरन्त्य ्रतरेदिम्” त° बरा २,१,१, 

$ । भवद्वौ द्वे वेदी इावम्नो भवतः| तद्यद् हं वेदो 

ह्ावम्नी भवतस्त दभयतश्वद् भवत शपैतत् वरुयपाशान् 

प्रजाः प्रहञ्चन्तोतञ्ोह्धा इतचचावाचौस्तस्माट् ह वेदौ दा 

बम्नो भवतः । ख उत्तरखामेव बेदौ उत्तरवेदिम् उप- 
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उत्त 

किरति ग दलिणाम्” चतण्ना०रे ,१४२,५, ६ । 

उ्तरशलष्ुन्ट पएख्ी दण्वण्डस्तरयश्च थावङ्कटयस्च इन्दर 

ततः गोनप्रत्यद्य खक । उस्रा लङ्कगोलोत्पचचं । 

उत्तरसक्ध न उत्तरः शथुः एकदे°त" टच्श्भा° । शध 
उत्तरभागे 

उन्तर साचिन् नि ° “साचिष्वापि यः शाय सपं परि- 
-भाषतास् । अवष्याकशवखाहापि स साथर श्र 'दति 

नारदोक्त शाशिभेदे । । 

` इत्तरसाधकं लि० शन्तः दन खाधयति वि्-खिच् षा. 

धादेथः खल् । सहाये सकारिखि। ख ह इतर 
कामघोदत्वे वडुकषरवो खन् कार्यं, खाषयति । 

अन्तरा अव्य ^ उत्तर+परथमायश्चलोसप्स्यथे खाच । उरं 

दिि काके देभे वेत्राद्यें | ।प्रययावुन्तराखः*भाश्ड ० ` 

२२अ०। २उन्तरां दिथिं श्विराटकश्वायां लो । “प्रेते 
पित्वपापन्ले शपच्छोकरव्यादल । क्रियन्ते याः 

जरिया प्रोच्धन्तं खश्तरा हि ता?"द्च काष्ठ शपि 

रडोकषरथोत्तराद्च वापिकश्रादह्क्रियायाछ् च स्त्री । 

उश्वरात् अन्य ° अतसतर+दिग्रेयकालविषने खाति । उत्तर 

छत्तरादुश्तरस्ि वित्वे । “पल्लाटो ततरादथराद्ाइरकात्"” 

० ६,१९.६ । “तलव' गः पचादषसादुश्रात् . इरः" 

ऋण ८,६१,२६। 

 उ्चरात्ात् अव्य ्डसरात्+वा° बेदे°ि, वाति । ख्लया- 

दिग्द्ये । “कप्त बीरालोऽधराददायन्र्टोश्षरा लात् शललस्मि 

शन्तं”? ऋ० १०,२७,१५. । ` ुरश्चीत् शवितोचरात्तात् 

कशविताऽधरात्तरात् १०,१६.१४ । 

खन्तदाधर ति,° कण्डं ° उत्तर खर । खञ्चावचे उक्र 
धरा इव भवन्योयन्ति" शेत ०जा०५,९,४१२१ । परित 

गो ० “गक्षिभ्तः स्फारितोकेराचर'' इभा ० । 

उत्तराधिकारिन् लि* अत्तरं यव्य लालिखलोषरमान- 

न्तरभविधरोहि वदने खाम्यमाङ्ोवि, अधि+-क-खिनि | 

च्यः खाभिखत्योपरमे तडने खाशिणप्राप्े प्व खानिद 

ग्बन्विरुवादौ स्तिया छोषं । तत् कंदं भने कल्याचिकारः। 

"^ लेत तावत् वङगरेयप्रचखितदायभाभमतावुस्ना रेक्रजोऽभि- 

चयते तल तद्ा० शरौलष्ण नोक यथा | च्चलाय 

ऋतपुन्वनाचिक्षारिकमः | तत्र प्रृभं इनः तदभावे 

पौलः तदभावे प्रपौत्रः, खतपिदकपौत-मृतपिढटपरितामह- 

क्रमो त्रयोस्तु पुतेण स युगपदधिकारः | प्रपौत्प- 

्वंन्ाभागे पली माच प्राप्मलंदाया भनक 
३५ दाण्माग > 
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उत्त 

तदभावे पिषटडलं वा समाचिता शतो शररर्षाय भन- 

दायं भश्लोत तथा भक्त सपकाराये यथाकयद्धिदानादि- 

कमपि इुव्यौत नवः स््लोधनवत् खच्छन्द् विनियु- 

ञ्जत | तदभावे इश्ता तल प्रथमं कुमारौ तद्भावे 

भागद्ता, तदभावे ऊढा खाच घएुलवतो सम्भाषितपना 

ते दे युगपरदेवाधिकारिणयौ, बन्ध्या एबहोना विधवा च 

माधिक्षारिषो | कऊढावाचअभावे दौहिलः। 

पिता | तद्भावे माता, तदभाषे भ्राता, तत्रापि प्रथमं 

तद्भावे 

सोदरः तद्भाने बैमालंयः, सतख भ्वादसंख्षरतते तु 

शोद्रमा तरविषते प्रथमं शं्टलोद्र खाधिकारो तद्- 

भावे चारुटसोदरः, एषं वभातेयमालरविषये प्रथम 

शं्टवैमालेयः तद्भावे वचासंश्रदंभालेयः, य्दा तु 

खुखटोपेभानेयः शोदरश्रारंष्ट्टः तदा तावुभौ दन्य 

वद्किकारिण्मै । भवातृणामभावे भ्वाढषएत्रः, ततापि 

प्रथमं दोदरभ्वाढशघलनः तदभावे वमातरेयम्बाहषुः, 

संगे ठ शोद्रभ्वाटदलमालविषये प्रथमं सरूदटसोद्- 

रथाशटइलः सदभाते चासं खटलोद्रभ्चाट एतः, वंमालेय- 
भ्वाद एव सालविषये प्रथमं शंद्धटवेमाले यभ्ाढषएुषः तद- 

भावे चासं खषटवभानेयश्वा ढः, वदा ठ सोद्रमाठ- 

दमोऽख्टो वभा यश्वाटषएत्रस्तु सुटः तदा हौ 

भ्वादद व्याधिक्षारिणौ । भ्वादपलाभावे भ्वादपौवः 
सापि भ्नाठः भोदरासोद्रक्रभः संसगारंसगेक्रमश्च 

बोध्यः | तदभावे पिदटदौद्धिल्लः ख च शोद्रभगि्निषतरः 

बैला यभगिनीपलञ्, तदभातरे पितामहः, तदभावे पिषा- 
स्ो, तद्भाने पिः सोदरः तदभागरे पित्ेभाजेयः। 

सदना पि्टसोदरषएतपिद्जालं य एलपिद्रसोदरपौत्र प- 

दपैभाले यपोलाखां क्भेणादिक्षारः । तद्भावे पितामड- 

दौह्ितलिः ततापि प्डिशोदरभगिनोषबः पिद- 

ठेसाल्े यभगिनो एव, वश्य्रभाखप्रपितामश्दौ लाधिका- 

मेऽ्ये वम्, तदभावे प्रपितासद्कः सद्भाने प्रपितामहो 

सद्भावे पितामदखषोद्रश्वाढतद माले यज्वा तत् इव्रपौ - 

लप्रपितानश्दौहिलाः कभेणाधिकारिशः 

तृप्र न्तानां धनिभोग्बपिण्डदातखामभावे धनिदेय- 

णता 

पिण्डदोदन्छं मातामडमातलादोनाभधिक्षारः तत्रापि ` 

` प्रथमं मातामहस्तदभाने मातुलतत्पत्रपौत्राणां क्रमेणा- 

शिकारः; तदभावे शधस्तनसङल्यानां धनिभोग्यलेषद्ा - 

खां प्रतिप्रणपुपरम्टतिषुरूषत्रया्णां क्रभेणाधिकारः, 

तद्भाजे एुनदतनशङ्ल्यानां धनिदेयलेपभग्हदप्रपिता- 

~ + -गृ- ॥, 
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सहादितत्षन्तरीमामासल्तिक्रमेणाधिक्ञारः, तदभावे समा- 

नोदक्ानामधिकारः | तेषामभावे चाचाण तद्भावे 

शिष्य तदभावे सब्रह्मवारणोऽचिक्षारः, तदभावे चे- 

कपामस्यसगोलदमानप्रषरयोः क्रमेणाधिकारः | उक्न- 

पण्यंन्तानां शैं सम्बन्विनामभाये नाह्मणधमवच्छ' 

राजा ग्ट्कोयात्, जाह्मणधनन्त लौ विद्यादिपुष्णयुक्ता 
आद्धणा ब्दद्कोशुः । एक वानप्रस्यधनं म्बाटत्वे नादेषतो- 
ऽपरषागप्रस्य रकतो्धौ ब्टङ्कीयात्। कथा यतिषमः 

सच्छिष्यः। जेिकनद्यमचारिणोधनमाषाय्येः उपशा 

खड्यतु बह्यवारिण्ोधनं पिवादिनह्णोयादिति षङ्कप''। 
दयक्रभशंयद्े शाटदौ हित्पिदव्यदो हित पिताल्लो- 

दर्दौष्िाष्णामष्यपिक्षारोऽभिद्िदः । विवाद्भङ्गा्थवमते 

एलपौनदौद्िवयोरष्वधिकारः । इदन्त बोध्यं पिशटधन- 
विभागे जनन्याः खनदल्यायेर्शयकारः | पिताभड्धन 

विभागे च पिठञेनन्याःपौतत् स देऽधिकारः । जोवङ्गागे 

तं पितता पिदाभद्ेन बा भागहयं साद्यम् खप्राप्तस्मीध- 
लानां श्वा स्सपललीनां एलख तपित बोलख. चके - 

कोऽ चोरेयः, -अरेकपित काष्टं ठ पिदतोमागकदना 

यं भा धने पितालद्ोधमेऽपि पिद्टतोमायशखना इति । 

यावर ठु विषः “'खविभक्ग' खूणावरं यत. शवे्ाभेव तद्ग 
वेत” इख तिषचनानं दख्छष्टपाणां वो द्रासोदराणां 

सलाधिकारः । स्तीधमे विधे वसतत व “सनयं श््रोधनाधि- 

कारि क्रलनिरंयः। ठन्न कन्याधने प्रथनं सोद्रण्वादष्लद्- 
भाषे सादश्लदभाषे पिदरधिक्षारः। वरदशातिरिक्षवाग्द्सा- 
नेष्यं, वरद सधने ठ दरश्याधिकार इति । जठाया यौ- 
लकषधने प्रथनं कृलारो, तदभावे वाग्द्लाऽधिकारिथो, रत- 
योरभाके ऊय: इलवतोसमस्भाितषठमयो शु गपदधिकारः । 
एका अभावेऽपरायाः, ठतयोरभावे बन्धुरा षिधवयोखतुख्डा- 
विकारः, एकाभावे चापरायाः, । तदः इबदौ हित्रपौल- 

परपील्दपद्धीषदपौलप्णौल्ास्छं कनेाचिकारः । मन्ध 
शन्ते ठु सपलोषलानन्तर' दौद्िवष्याधिक्षार इति 

तिव | वतोघराश्मादिविवाहयश्चकरलय दन्यो तकधमे 
` भक्तो, भ्वाता साता प्तिः चेति कमः, साद्चरादिविषाड- 

सयकभयकबव्ययौतस्षधमे भता प्रिता स्वाता भ्लौ चेति 

ङुनः । ततो देवरः सरौदेवर इव््वाङकद्यरषतौ, तगो- 
भगिनोषलः, तलोभस नारिनेवः, दोषाम तसो - 

जामादा, संहः शुर, श्वाटश्दुरः, । ततन्याभम्तवं - 
कले सपिख्काः रतः शङ्खाः, , सवः इमानोदकषा 

उत्त 

षति | यतकातिरिक्ञोऽपि पिषटदक्ते प्र्षे मारी, 
ततः इलः, ततः पुलरवतीसन्भावितषले, तदः पौलदौहि- 

= प्रपौलसपले पत्रपौलप्रपौएलाः । ततो बच्या विधवा च 

बुगपदधिक्षारिणलौ, ततोनाद्यादिकरभेशेव पूर्व्ववत् क्रभः। 
पिष्टदत्तातिरिक्गं अयोतकधने तु उतक्साखेभैयुगधद्- 

` धिकारः, तयोरभावे एुमवतोसश्भाषितइलयोः, ततः पौल 

दौङ्लप्रपौवसपत्नौइलपौलप्रपोलाः केण धिक्ञारिषः, । 

लतो बध्या विधवा च दुगपदध्िकारिरतौ सत; पूर्ववत् 

जाद्यादिक्रमः”। खन् सेत, प्रमाणं दायभागेऽजरुन्बेयस् । 

चिन्ताभणिभशते एतष्छतकपौदन्छतपितापितानष्क- 

प्रपौलाधिक्रार' दायभागमतवषत् शप्रपञ्च' निद अषल- ` 

इ'धने विथेषोऽभिह्ितो यथा । 

“अनन्तरः सपिर्डादयस्तद्य ` तख धनं भवेत्” भदः । 

“च्ापस्तम्वः च्य दुत्रधनाधिकारी अआसब्रसुपि्ड- 

सदभावे व्यउ ङ्ितिस्तदभावे चाय खदभावेऽन्तेवासो? । 
या त्तषलक्यः “पलो इद्ितरदंव पितरौ शातशसचा । 
नत्चतोगोतरजोषन्ः । चिष्वश्यमद्यारिषः ¡1 रएषाम- 

मारे पू वैखा धनभागुत्तरोत्तरः । स्थातख हाएुलद् श~ 
वर्योवयं विधिः?" पितराविष्वतर करभाकाङ्कायामादौ नाता 

कदभावे पिता विष्ण, क. येकमूलत्ात् । त्य्,तो ्वाढषएलः 

अष्बरर एनपोलप्रपौलगरन्यदध । कात्यायनः “विभक्तो 
शंख्थिते द्रव्यं छदाभाने पितः रेत् । भातावा जननो 

वापि साता षा त्ततः क्रमात्” । पिनच्लितं पिता, 

.भ्वालादयच्जितं श्वालादिरिति व्यवख्ितोषिकलखः | पैठी- 

भविः"खडखद्य ख्यातस्य भ्वादगामि घनं तद्भावे पितरौ 

खभेतास्*। देवलः “ततीदायमञमख विभजेरन् शष्ोदराः। 

बुखाइङ्ितरोवापि धियभाखः पितापि वा । खव्याभ्वा- 
तरोसाता भागौ चेनि वथाक्रभम् । एषामभनि म्ट्ोयुः ` 

शङुर्याः सहवासिनः" । तल्ला सहोदराशव रवण - 

भ्दातरोऽत् दैमालेयाः | त्र च देवलोक्रक्रभे शष वि- 

षण् य नवल्क्धे क्कुमयोधिं रोधमाशङ्का = यथाश्ूलमिति 

षदं देवलोयं यात्चवलक्योक्तकुमानतिकुमेखेति ₹लायुधेन 

च्वाखधातम् । देवखवचनलिखनानन्तरं विष्ण यान्नव- 

खक्योक्घवचमे छिखितवतः कलतङरुतोऽगेपुवनेवा शयः । 

तश्च, न सनोरमं न हि लोकतकमषब्य॒परोक्तबुणो- 
दथाशरनिति लोक्गखारयैमवित्मरहेतोवि उपरतं 

वि्ायाुपस्वितपरियद्गौोरवात् एषसपिं पंठोगसिवच- 

नविरोषापरो हाराञ । तकराहम.वंइदषास्ि तथने विष्ण ~ 



पृष्ठः इताः । 

उक्ष { ११०१1 
= 

ची च्नवल् कयो ्क्रससदन्य्ने . नु पंडोगखादय क्म इति | 
शल्ञाकषरः । बौधायनः ^सपिर्डाभावे सखः वद्भाञे 

आचायः अन्तवास लिगु ष्रेव् सदभामे राजाः | 

सगौल्जाभावे बन्धुः य च्वलक्यवचनात् स च खबन्ध्: 
पिष्टबन्व्,: सादबन्ध्च । “व्वाद्मयितुःषु्धः इत 

अआत्मातःषुदठः इता; । आतमातुलइलाच्च विन्तेया- 

दयातबन्ववाः । पितः पिदःषृद्ठः इताः पितुनौत्,ः- 

नित् मौवल एतच विक्तेवाः पिदबान्ब- 
वाः । साठ; पिदःषृ्ठः षतरानातुमात्ःधुद्धः छता; । 

भादा दवदव विन्तेयामादवान्धवाः” | दतेषां 
कमेणाधिकार, | 

पौलरल्लद्माये प्रपौलस्तद्भावे साध्यो भाया तद्भावे इ- 

हवा तदभावे भाता तद्भाने परिता तदभावे दौषि 

त.सदभावे भाता तद्भावे तत् एुव्स्तदभावे अवन्नसपिण्ड 

दभावे यथाकम व्यषदितसपिण्डस्लदभावे आसन्रषकुल्य 

स्तद्भावे व्यप्रड्ितसङ्गव्यशषद्भावे भातुखषतादि ; सवौभाने 

जा ह्धणधनवच्लं' राजगामि बाद्मयधने तु नाद्धणान्त- 
श्मेव धनय्रहषयाधिक्रारीति | याश्रवल्कयः वान प्रस्ययति 

बहाचारिणामकयभागिनः । कमेखा चारसच्छिष्यधष्पं 
व्भातेकतीविनः'' । कमेण प्रतिलोभकभेण तेन नह्मचारि 

शोगुरकुलस्यस्याचाय्य :, यतेः सच्छिष्ठः, वानप्रस्थ 

श्वादत्वे नाचुलतोऽपरोषानप्रश्यणएषः' । 

अषिकारिक्रमे पिषटदौहहिनादेरकीर्चनात् वश नाधि- 

कार दूति विथेषः | 

श्तीधने धिभेषः “तत्न मलः जनन्यां सं स्वितायान्तु शं 

बरे दोदराः। भजेरन्नाढकं रिकथं भगिन्यद 
छभाभयः । यश्ताणां शयुं हितरस्तासानपि यथां चतः । 
मातामद्याधनात् किचित् प्रदेयं प्रीतिएवेकम्"” । सममविष- 

 सांथम्.खनाभयः षडोदराः, भगिन्यः कुमाय एब सभाया 

सदाह इ््छतिः ““व्तीधनं सखादपत्यानां इषिता च 
बद् शिनी,। अप्रत्ता चेत्यमूढा त॒ लभते भानमालक्ञम्''। 

अपत्यानां त्राणां तदंथिनौति दविधेषाञ्वत्या श्षमत्व 

ाभः समूढा विवाहिता मानमात्रक द्रव्यादसारेण 

किञ्जित् । गौतमः “स्त्रीधनं दश्ितिणामप्र्तानाभप्रतिशि- 

तामाश "प्रतिष्ठिता अनपत्या निधनभदःका दुर्भ- 

गा" चेतिरन्नाकरादयः | एता खतरा चपि धुलवन्माद- 
 धनभाज्ञः । सुः “भाद योठक' य्छात्क,सारोभागणव 

+ यौ क पिवाहशारे पित्रादितो लब्धम् । वशिष्ठः 

तदयं संचेपः । आदौ एवस्लदभावे-' 

उत्त 

“माहुः पारिष्ाख' स्लियोविभजेरनमू»। पारिशाय' प 
च्छद द थेकष्कतिकादि । यान्नदल्काः "भादर छ्तिरः येष- 

. भयात्तभ्य कतेऽज्वयः'"} माधनं तदकाच्डं षं टण्यो- 

धनाषशेषं इद्ितरोमजेरनु, ताभ्य चते दुद्हिट णामभावे- 

ऽन्वयः दोदहितौदौषिमौ भद्वचनाइरोधात् । बाद्धाया- 
दितरैषािकं परिशच्छदादिकच्च यत्मातर्षमं वदहिषयभेतत् । 

` कात्यायनः इह्ित्णानभये तु ऋकयम्म त्वेष तद्भवेत् । 

बन्धूनालष्यभावे ठ भट गामि तत् ख्टतम् ! भभिग्योवान्धवै 

साद्व विभजेयुः सभ काः। स््नीधनस्येति धन्यरौऽयं विभागस्तु 
मरकल्यितः" | इङ्््ध ाछिति पारि्याय्य' पिवाहकाचे 

यौदकदण्ध' पिढदसञ्च यन्ादधेमं तस्थाः पलवभावे 
एगामि भवतोखथः वदतिरिक्गन्तर स््ीधन' वद्छा अभागे 

एत्रौ एलोभयगाभि इत्यते प्राक । बन्धुदत्तभिति पिब 
विरिक्गन दत्त यत्तदुभ्चादढभगिन्यौ किन्त कन्या तत्य 
भांशा विबाड्िता तु जिचचिद्धागभागिगौति भगिन्य इत्यारे- 

रथे: । अभावे एुलोषएलाद्यभाते स्लियाधन" पतिगाभी- 
ष्यः मलः “(माद्यदेवाषैगान्धथ्वं प्राजा पेषु 'यञ्गनम् | 
अतीतायानम्रजञायां अदुरेव तदिष्यते ¦ . यच्चा: खा- 
द्गन' ` किञधिदिवाेषवाछरादिषु ¡| अतोतायामप्रजायां 

भातापितोस्तदिष्यते"। अप्रजायामनप्यायास् । गौतमः 
“भनि नौशल्क सोद णाश सातुः पृं चेव्येके'”। आच. 
रादिबिवाइतरय लब्थषिषयभेतत् । बौधायनः “कक्थं द्ध 
तायाः कन्यायारटह्णौ्ुः सोदराः खयम् । तदभावे भवे- 
न्ातस्लद्भावे भवेत्" विश्चि० । अत, यद्य भन 

गामिश्वषकतं तद्भावे, ततृसपिण्डानामासन्िक्रनेणाधि . 

कारः । यद्ध ठ पिवृगानिनोक्ता तन्न तद्भावे तला 
स्नसापिगड़ा अधिक्षारिष्यः इति बोध्यम् । 
भिताच्चरामते ठ लन््ाधोनखत्वाङ्गोकारेण पैतामद्धे पिबरे 
च्च धने पिताषबयोः पितासङृपौलयोञ्च ठल्याधिकारः । 
पितः पितामहख चोपरभे एव्र, पौत्राणाच्च खपिद- 
योग्येऽथेऽधिकारः ।जोवदिभागे त॒ खवाच्जिते पिठर था 

रिता पैतामहे ठल्डांशिता । धनिक्तविभागे तदुपरमे एना 

 दिक्तविभागे च धनिपलिनाभेके्ांशेऽधिक्षारः। दि 

दन्तु प्रयेकं खज्ातीय कल्यितभागचतुथे)यभा{गिता । 

शाखदयिजखलाङ्गोकारेख च श्राल्लादीनामयत्रादीना्भयि 

भज्गत्वे सं्षटत्ये च एकख सरे इतरश्य खत्वस्थितेः तत्र 

पद्यादौनां न खत्वश्प्रद्यते तथा च विभक्तासंख्ृषटधनरएव 

पल्ञयरदीनामधिकारः । पलीडहितरच बेव्यादि या ०वचमात् 



उत्त { ११०२} 

त इ वचनं चिन्तिते १ १००४४ दशितम् तद्ध दचमद्ध 

व्याख्यायाम् लिता ततृक्रोदर्चितो यथा 

““तखादषनख खर्यातख विभक्गद्यासंुषनिः परि- 

तासो यता सकलमेव धनं ब्टह्णातोति स्वतस् । 
तदभावे इह्ितरः ¦ इद्ितर इति बहवचनं सलान 

लातोयानामसमानजातेयानाञ्च समविषमांपराप्रय- 

थेम् । तथा काद्यायनः ।“पन्नो भरं नरो याख्याद् 

व्यभिचारिणो । तदभावे व॒ इह्हिता यद्यनृढा भवेदेति? 

इष्य तिरपि ““भरेैनरो पल्लो तां विना दुद्व श्टता' 

खङ्गादङ्गात्छन्धषति एमवद्दुता णाम् । तखरात्मिढ- 

धनं त्वन्यः कथं नटि सानवः''दति | तत्र चोढानुढा- 

सभवायेऽनूठेव च््काति । ^तदभागे ठ दुहिता यद्यनृढा 

भवेत्तदेति" विथेषद्मरणात् । तथा प्रतिहिताऽप्रति- 

छिंतास्षमवायेऽप्रतिदिता तदभावे प्रतिशत “श््लीधनं 

रडि्ध्ाम् खप्रहमनासप्रतिहितानाद्धेति'" गौतमवचनद्ध 

 पिधनेऽपि समानत्वात् नचेत् लिक्षाविषयमिति 

न्तव्यस् । ““तत्घमः एलिकाघतः” दूति पुलियास्तत्ष - 

तद्छ॒धौरससमत्वेन एतरप्रकरणेऽभिधानात् । वशब्द्ा- 
द् हिलभाषे दौह्िलो धनभाक् यवाह विष्ण, | 

“आअषुलपोतसन्ताने दौहिला धनभानु दुः । ू्ववेषां त 

सलधाकारे परौता दौह्टित.काः समा” इति भहुरपि । ““ख- 
कता धाता वापि य चिन्देलबचाद्य् तम् पौती माता 
मच्ष्छेन दद्याल्िख्ड रेहनसिति” । तदभावे पित- 

रौ मातापितरौ धमभाजौ । यदापि अुगपदधिकरण्य 

वचनतायां इन्दसमरणात् तद्पवादत्वादेकशेषख्य धन 

सहे पितः क्रमो न प्रतोयते | तथापि किद्यवाक्ये 

माटचन्द्ख पूष्बनिपातादेकयेषाभावपक्ते च मातापितरं 

विति माटशब्द्ख एष्व च्रवणात्पाठकरमावगनाञ्गनसग्बन्धे 

ऽपि कभापेद्छयां प्रतोतक्रभाहुरोभेनेव प्रथमं साता धन 

भाक्, तदभाये पितेति गम्यते } किञ्च पिदा इतुन्तरे- 

शपि सषाधारष्णो मातातु न चछाधारणोति प्रलासत्य- 

विश्यात् “अनन्तरः खपिण्डांदयस्तख तख धनम्भवेदिति'" 

धचनान््राठरेव प्रथमन्छ भपडहणं युक्त न च सपिण्ड - 

धव प्रतयाखत्तिजिंःयाभिका अपि ठ सभानोदकादिषुष्य 

विशेषेण धनयहणे प्राप्न प्रत्यासन्तिरेद नियामिकरेय 

खादेव वचनाद्बगम्यत ९ति । भातापितोश्नोनुरेव प्रत्या 
खक्यतिश्यात् धनयष्शं युक्गतरम् । तदभावे पिता धन- 

भाक् ¦ यिल्लभावे भूतरो षनभाज्ञः। तथा च भुः । 

उत्त ् 

“पिता इरेदष्ख रिक्षं श्वातर टव बेति अनपय 
इलख साता दावमवाभर.यात् | . मातयैपि च इत्तायां 

पितु्नाता 'इरोद्न भिति भलुदचनाच्लोवत्यपि पितरि 

भातरि इत्या पितुर्माता पिताशष्ो धनं इरेच्च पिता । 

अतः पिद्ग् हौतन्धनं विजातोयेषुपि एतेषु गच्छति । 

पितामष्ौ गृष्टौत" ठ सज्ञातोयेष व गच्छतोति पितामद्दोष 

गृह्णातीति | रएतदष्याचाग्यौनामन्यते । विजातीयं 

एनाणामपि धनग्रहणस्योक्गतवात्*“चदस्तिदधेयकभा गिन"; 

शूत्यादिनेति । यत्म्नः “सहाय नाह्यणदरवयं रान्ना 

नित्यमिति स्वितिः” इृतिमठुख्मरणम् तच्ुपाभिप्रायं 

न इलाभिप्रायस् । भ्वादषुपि सोदराः प्रथमं गृह्णीदु्भि- 
चरोदरा्णां सादटविप्रकर्षात् ।' अनन्तरः सप्रिण्डाद्यसख 
लख धन भवेदिति" खरणात् । सोदराणामभावे भिच्चो- 
दरा धनभाजः । म्वातुणाम्यभाने ततम् बाः पिक्गनेख् 

धनभाजः | गाट्चापलसमवये लादपल्ाथाम- 

मधिकारः भ्ात्रभावे भ्नाद एतराणासधिकारवच 

नात् । यदा त्वषतरे श्वातरि र्याति तेङ्ग.द, शासवि- 

शेषेण धनसम्बन्धे जाते स्वाहषनविभागात्मागेव यदि 
किद्ग7ता षतस्तदा तत्प् लायास्पितोऽधिकारे प्राप्रे 
तैषां भ्वाद्ाद्ध विभ्य यहे पि्टतोभागकल्यनेति 

सक्तम् । भ्वाढ एव्राणानष्यभावे गोत्रजा धनभाजः गो- 
अजाः प्रितासहाद्यः सपिख्डाः समानोदक्षाख्च तनर् पिता- 

सहो प्रयमन्बनभाक् । "भाता्यैपि च टसायाभ्पित्र्माता 

धनं हरेदिति” साल्रनन्तरं पितामद्या धमयशये प्राप्रे 

चिल्नादोनां श्वादषठतपर्यन्तागां बद्मक्रमत्वेन रषध्येऽतप्रबेया- 

भावात्ित साता धन इरेदत्यस्य धन्ङ्ष्ाधिकारप्रामि 

मालपरत्वादुत्कषे" तत्स ,तानन्तरम् पितामहो गुद्कातौत्य 

विरोधः। पितामद्दाखाभावे समानगोनजाः सपिण्डाः 

पितामदहादयोधगभालः भिन्नगोला्ां सपिर्डानां बन्ध 

अब्देन यष््वात् ¡ तत्र च पिसन्ानाभाके वितानो 
पितामहः पिदरव्य खत्म लाच क्रभेख धनभाजः पितामड 

खन्तानाभावे प्रपितामष्टो प्रपितासङ्स्तत्य लास्तल्धन 

वद येवमासप्नमात्ममानगोत्राणः सपिख्डानान्ेनस- 

चण' वेदितव्यं तेषामभावे सभानोदकानान्धनसम्बन्धः | 

तेच सपिण्डानाषशपरि सप्र वेदितव्या जन््नामेन्ञाना 

वधिकादा; यथा ए्न्यतः | "सपिण्डता तु रुभे 

सप्रमे विभिवतेते। समानोदक्षभोवस्तु निवर्तेता उतदे- < 

भात् | जदनान्न्ो; ख्टतिरेके तत्परक्ोत्रडष्यत'' इति । 
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भोतजाभावे बन्धवोधनभाजः। गन्धव लिषिधा आता 
बन्धदः पिटवन्छरो मादठबन्धव्चेति । यथोक्ताम् । आता 

पिदष्छ उतु इन्यादि चिन्तामखिमते ११०१ ए° दितम् 
तत्र चान्तरङ्गत्वात् प्रथमभात्रबन्धओोधनभाजस्तदभावे 

पपि चन्वस्तदभावे माद बन्ष दूति क्रमोगेदितव्यः। बन्ध 

नाभभावे आवा्यस्तद्भावे शिष्यः'"एलाभाते यः प्राचा 

सन्नः घपिर्डललदभावे च्ाचायेः आवार््याभावेऽन्तेवासी? 

`दचापम्बसरथात् । शिष्याभावे सब्र्ञाचारो धनभाक् 

येन स्ेकद्यादाचाग्यदुपनयनाध्ययनतद्थ कानप्ा्निः 

ख सब्रह्मचारी तद्भावे बाद्धणद्रबः यः कि्टोनियो 

ग्यह्णीयात् “लिया नाद्मणस्यानपत्यख कूकयण्प्रजे- 

रन्निति"गौतसलसरणात् । तद्भावे बाद्मणमात्रम् यधा 

मतुः “हवेधामष्यभाते त॒ जाद्यणारिक्धमागिनः । 

लं विद्याः शचयोदान्तास्तया ध््ौन कोयत"इति | न कदा- 

चिदपि बाह्मणदरव्यं राजा ब्टक्लीयात् “अद्यं बाद 

खदरवयं रात्ता नित्यस्िति स्थितिरितिः'भहवचनात् } नार 

देना्यक्नम् ““ाह्मणाथेख्य तच्ञाधे दायादश्न्न क्न | 

जाद्णायैव दातव्यभेनसखौ खान्रुपोऽन्धय ति'" ललियादि- 
धन' सक्रह्मचारिपर्व्यान्तानासभावे राजा इरे बाद्यणः। 

शेथाह भदः | ̂द्तरेषान्छु वीनां सर्वाभाने इरेच् पः?" 

"इति । “पुताः पौनाच्च दाय" ग्टह्कन्ति । तदभावे प्रह्मयादय 

द्युक्तनिदानीन्तदुभयापशाद्माङ् | “वाभप्रस्ययतिबद्याचा- 

करिणां रिकषभागिनः। क्रमेणा चार्य सच्छिष्यघरम भाते कतो थिनः'' 

-थान्न० "वानप्रस्थस्य यतेन वारिणञ्च क्रनेण प्रतिलोल 

कुमेखाचाय्ेः सचछषयो शमेशाले कती च रिकूयसय धनख 
भागिनः । बह्मचारी नैटिकः उपकुर्षाणंख्य धन" मा- 
ल्नादयणथ ग्टह्कन्ति | मैषिकख धनन्तदपवादत्व नाचायौ 

ग्टह्ृाति इत्व् च्यते । यतेस्तु धन" ` सच्छिष्मो ब्टह्काति । 

सच्छिष्यः पएनरध्यात्गाश्लष्वव्धारणतदर्थादाग्मः 

दर्ै््छा चार्यादेरपि भागान हैतत् 1 पागप्रस्यधनग्बन्धं भ्वा- 
ते दीरयौ व्टहाति धर्वभ्वाताएकदीर्धकाश्चभो धर्मभातासौण- 
करोरधौ च वमभालोकतर्यौ | रतेषालाचायादीनासभावे 
इलादिष सद्लयेक्तो्येच ग्टक्काति"भित1०।“.शोदर खास दत्वे 

वैभातेयख्धच संद्टत्ये ट्छ धिकारः। अने दं बोध्यं ̂पु- 
यौलसन्ताने'" इति वदता षिष्ण् ना प्रषौलला्यधिकारः 

ष्हचितः तद्यापि तत्सन्ःनत्वात् शपिण्डत्वाञ्च अन्यया 

आअधिक्ञारिष्टद्मलम्यःत् उप्ररितनान नेव कोत्तनात् तान 
धिकारलापतेः। अतणर ऋणादानप्रकरये ततृद्तः पौल- 

+ ॐ 

षतः प्रमो त्र अग्टहोतवित्तःप्रपितामष्शतष्डंन दद्यादिति 

वदता भिनाच्राक्ता प्रपौतखखाधिकारः रवितः, तदृच- 

सनसन्तानदट च प्रपितामहपौत्रपर््य न्ताभावेऽधिकारः तेषा- 
मस प्रिण्डत्वे ऽपि गोत्जसमानोद कत्वा विरेषात् पिण्डा धि- 
कारे खधन्तनानामेव प्रथमसहणयत् गोत,जाधिजारेऽपि- 
खधस्तनानानेव ऊद्ंतनापेत्तया प्रथमं सदणौचिव्याद्िति 

` शतनते च॒ असगोतृदपिख्डमध्ये, दौ हित, सैव ङ्णात् 
पितामद्दौ हित.देना चक्षार । नन्धुयब्दखख अषगोत, 
शपिरपरत्येऽपि बन्धुब्द्द्य पारिभाषिकपरत्वेन तिन 
कोना दिति बद्दः | बौरनितःगेदये त॒ विषमचि्टभिया 
लातुलादीनासधिक्षारोव्यवस्यापितः तन्ते तेषां ब पदेन 
पहणात् इति भेदः} क्था दायलश्षधने पल्याय- 
चेद दानभोमादाषथिकारः दति निता० वीरण भते त॒ 
स्लाभिन उपकषाराभावे मटादौ दानेऽनधिक्षार दूति 
भेदः । “खाधिवेदनिकाथद्धेति" यास्व ल्क षच 
नेन स्तिया कयविभागक्रयादिलब्धधनमाल्रख 

 श्छोधनत्य' व्यवस्वाष्व तदहिभागः लिता दशितो 
अथा “श्तौतायाभप्रजसि बान्खवास्तदधग्रुबुः" 
या० । तत्पूष्वोक्त' श्लीधनमप्रजश्यनपत्यायां ददिदटदौ- 
खिलष्व्रपोलरद्हितायां श्ज्ियामतौतायां बान्धवा भब 
दयोवच्छमाणा ग्टङ्कीयुः | शानाग्योन बान्ववाधनयद्ये- 

ऽधिक्षारिणो दरिताः। इदान; विवाह्भदेनाधिकषारिमेद्- 
माह | शखप्रज्ः स्त्रीधन भक्तुबद्यादिष् चतष्वंपि। 

दहि णां प्रहता चेद्देभेषु पिहगामि तत्"वा °| अप्रजः. 

स्तिया; पूवौलायातराहादैवाषिपराजापन्येष चदु विषादे 
भयात प्राप्या अतोकायाः पूरौक्न्बन' प्रथमं भतभे- 
षति | तदभाने तत्मव्यासन्नानां सपिण्डानां भवति । रेतैष्वा- 

इरगान्षराशेलपेशाेषु विषाेष तद्प्रजःख्ोधन' पिट- 

गामि । माता च पिताच परित तौ गच्छतोति पि 

गामि एकषशेषनिर्दि्टाया शपि जातुः प्रयसं धनय- 

शं पूनेबोक्तत् । तदाग ततृप्र्ासच्नानां धनष 

पयम् | शवेष्येय विषारेषु प्रखताऽपल्यरती चेत् दरि, णां 
तद्धन भवति । त दङ्ि्टश्ब्टे न इद्िटदुदह्धितर उच्यन्ते | 
साल्ाटुदडिद.प्पस् “सातुरदद्ितरःचेषम्"” इग्यल्लोक्त्वात् | 

अतच माधनं भाश्रि हतायां प्रथमं इदद्हितरोग्ट- 

न्ति । तल चोदागृकाससवायेऽ नूढा ब्दक्काति } तदभावे 

परिणीता तल्लापि प्रिरिताऽप्रतिहिताश्षनवावेऽप्रतिरिता , 

ब्टह्वाति तद्भाने प्रतिष्ठिता । यथा गौतमः; “सीध 
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इदि खाभप्र्तानासप्रतिषितानां चेति" | तत्र चथन्द्ा- 

त्प्रतिश्तानाश्च । खप्रतिष्ठिता अनपत्या निङ्खना बा। 

एतञ्च शद्कव्यतिरेकेण । श ल्कन्त सोदग्या णामेव “भगि- 

भोधुल्कं सोद््यांणा भातरिति'" गौतमवचनात् । 

सर्वासां “इङ प्रता चेत्" इत्य साहचनात् ताखां 

भिच्नमादकाणां समये दौडिलोष्णां किञ्चिदेव दात- 

व्यम् । ,ययाह लुः "यास्तासां खद् द्ितरस्ञासासपि 

यथाद्तः। मातासद्याधनाव् किश्ित् प्रदेयं प्रौतिपुवक- 

मिति” । इहि ष्णालप्यभावे दौडहित्राधनहारिणः । 

अथाष् नारदः । * भात दद्डितिरोऽभावे इड. खां.तद- 

न्बयः"'दति वच्छन्दन सर्िितदुह्दपराभमर्णत् । दौहि 

व्ाखामभाने उला ग्टहृन्ति । “ताभ्य ऋते अन्वयः" इतयु 

क्षतवात् भरमि इट ्ां एलाणाच्च साट धनसम्बन्ध 

द्थंयति । “जनन्यां संस्वितायां तु शमं खवे' बहोदराः । 

भजेरनपट कं रिक्थं भशिन्यञ्च सनाभयः” इति भादकं रि- 

कं सरे सोदराः समश्भ्रजेरन् सनाभवयोभगिन्वञ्च सं 

भलेरन् इति सम्बन्धः न इनः शोदरा भगिन्य संभूय 

भजेरन् दूति दूतरेतरयोगख दन्देकयेषाभावाद्- 

प्नतीते्जिभागक त्वान्वयेनापि चशब्दोपपत्ते यैथा देव 

दन्तः ठंषिं इष्यौट्यन्तदत्तचति। शखमखहणश्द्धारषि- 

भागनिडत्व्भैम् ¦ श्रोदरस इं भिन्नोदरनिदत्यैम् । 
अनपन्यहोनजातिस््नोधनन्त् भिन्नो द्राष्य मजातोयसप- 

ल्लौइद्हिता श्डह्ृाति तदभाते तदपत्र तथा च महुः 

“द्तियासतु यद्धगेदित्त पिल दत्त कथञ्चन । बाद्धणी- 
लडरेत् कन्या तदपत्यद्य बा भवेदिति" । बाद्यणोप्डण- 

छत्तमे जात्य्, पल थम् । 

हारिणः | ""ककथभाज ऋणं प्रतिङ्ख्रिति+ गौतमसखर- 

उत्रपौ निष्ट यं देयसिति'' पौल णासपि पिताभ- 
छ.ापाकरणेऽधिकारात् । पौलाणामष्यभाये पूता 

त्वादयो बान्धवा धनषारिणः" | आअलापि धु'धनषत् 

ख्ोधनेऽपि प्रपौत.धिक्षारो वेदितव्यः अग्डहौतविन्तद्य 
अपौतख्य ऋण्यापकरणनिपेधोन "धन दूष स्त्रीधनेऽपि 

तद्धिकारख छचितत्वात् प्ति कर्तव्यम् । 
' उश्तरापदथ इ° उत्तरा उत्तरया पन्थाः -अच् सभः° । 

१ उत्तरां दिधि स्थिते पथि र्देथमेदे च | “ङन्षर 
पथजन्ानः कोयिष्वानि तानपि कौलकाम्बोजगा- 
क्नाराः किरातवर्वरे; ख? | शब्हार्थैचि० इरा ०। 
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कतद्ानपत्यवेग्याधनं चनिया 

कन्या ष्ड्वाति । उनाणाभभाते पीला पितामङोधन- 

ध 

उत्तरापरा सती छन्तरद्याः चअपरद्यादिथोऽन्तरोखा दिन् 

दिम्नाम् ब । वायुकोणे ““ङच्रापराभिषखोऽन्व्टम- 

दिषमानच्लरद्र्भनात्" चा ०त, दांष््टा०ग्द० | “उन्तरा- 

पराभिर्खः वायुकोणाभिशखः'› रषु ० । 

उत्तराभास ए° उत्तरमिवाभासते आ+भाष-खअच् | इ्टो- 

श्षरे उस्र शब्दे १०६.० ट वज्ञन्षणणादि । 
उत्तराम् अव्य उदू+-ऊत्क् तरप् आरा । अतिशयेनोत् 

क्षेः “उदेनशत्तरां . नयाग्ने इतेनाड्तः' यजु ° १७ 
५० । “अतिशयेन उत् छत्तराम्" वेददी° । खम् . 
तमप् आम् । उत्तमामध्ने अव्यर | 

उत्तरायण न° उत्तरा उत्तरख्यामयनं यादेः "पूर्व पदात् 

शन्नायाम्ः पार्णत्वम् | द्रव्यादेः \ञसरदिगग-~ 

भने अमेदोचारात् ७व^ दा | वषादः ख्य 

दल्तिष्यत उन्तरदिग्गभनशम्पादके र्षण्मासात्के शाके 

ष्डव्यंदेः दचिणोत्तरयोरयनच्च अयनसंक्रान्तिथन्दे १६१९, 

४० उक्तम् तथा च द्र्यसयोत्तरायणसं क्रमावधि षणमासाः 
उत्तरायणकालः। ““ककटादिद्िते भागौ दचि- 

शायनहच्यते । उत्तराययमय् क्त' मकरस्य दिश्- 
करे” भ्त विष्ण षु० | “एतन््करककीटादिषंकरमे- 

खायननिख्पणम् च्रौतखात्तंकन्प्रणै घरदुरादौ - 
सिद्धान्ताभिङ्ितोद्गयनादिनिष्पणन्तु रषिग्बहषा- 

रेष दिनमानादिन्नानाधम्, इ्ग्य्यनयोनः नि- 

रोधः” मर तण रष॒* | "“ततच्च सकषरस्थिरसं रा 

न््यबधिषड्माखाः स्यलखत्तरायण चलभमकरसंक्रान्त्य- 
वधि ठ खच्छजिति भेदः अशख.प्रथंसाऽपि स यनो- 

दगा्तते देवेषु तदि भवति देवाश `इति गोपायन्ति” 

त०ा०२,१,९,६। “यढ़त्तरायथं वद्ष्देषानाम् दश्ि- 
शायनं रालिः संव्षरोऽहोरालर” विष्णु: “खग्नज्योति- 
शः श्ण षरसासा उत्तरायणम्" णीता | यया वाख सौर 

त्व 'तथाऽयम गन्द १३३५ ए० काललाधवौोयष्टतप्रमाणादिना 
व्यवख्यापितम् 1 उपचारात् शतथागमनारम्धरर्करान्तौः 

श्गककेटसंक्रान्ती हेषटण्द्चिणायने "व्यः ०सि । तल 

छ ्यक्षाक ताविष्ये ˆ 'यावदि' थका भक्ता तत्एयनं चोत्त- 

शायणेः' "निरये भाख्छरे दष्टे दिनान्त दक्िणारायने'” 

सन्तन्मविरएु° ^भविष्यव्रयने पणमतौते चोत्तरायणे" 
षति तिन्त० रदेवीढण | राधिसंकरान्यभिप्रायमिद्" 

चनम् इति रचनन्द्नाद.7ः । भाधताद्यस्तु चख 

श कान्तिपर्वं ततर षिेषषवकालत' चाङ्गोचक्; । तञ्च 

+ न 



उत्त 

आयनसंक्रान्तिशब्दे १९९ द्धितम् | . उत्तरायणकाला- 

भिसाजिनि सतविदत्पा{खिनां जद्यादिलोकप्रापणाय 

च्छतिवाहनायेशर नियुक्तो चेतने ४पुरषमेदे““चखातिवाहिका- 

स्तशिक्गात्" था० ० भाष्ययोखथा व्यवस्यापितं तञ्च 

आतिवाह्िकणन्दे ९५१ ° -दधिवम् । तक् लेव 
ऋग्निश्योतिरिचादिगोनाव्याख्याने “अग्नयादयलद्भि- 

सानिनोदेवा” एति चषरोक्स् 1 | 
इत्तराकौ ० काशस्य उत्तरां दिथि चकंङुण्ड 

स्चिधौः दर्यमूरिभेरे। तदिदतिमैधा “इति कशो 

प्रमावन्नो जगञ्गधुस्तमोप्रहा । लत्वा दादथधातरानं 
हारोषएवय' व्यधस्थितः । लोला उसराकैश थाग्बादित्य- 

श्तथैव च । चतुय द्रमदादिष्योमयुखादित्वणएव भ । 

खखोरकश्चारणादित्यो इञ्जकेशवसं तकौ । दथमोविमला- 

दयौ गङ्गादिव्यसर्थव च । दादथचाटमादि्यः काथो- 

इया" षटोद्धव ! । ७६ अण इति हादशध्यैभेदा- 

भिधाय तवृस्थानानि वत, कमथोऽभिदितानि ।“खयोत्तस- 

ख्थाभाथायां कुण्डमका खयहत्तरा । तल् नाको त्त राके 
रुष्िमालो व्यवसितः" 8७ ० । 

इसरा न° चत्कटमब्र मृ उत्तरङ्ग रक दे०्तण वा| 

देषगूष्धि। तखोत्ल्टत्वात्तथात्वम् “व्यृह्य॒ द्यित 

किश्चिदिवोचराञ्च्॑'" रषुः। क्रं *। रयेषाद्ध" च “खथ 

मध्ये मैषोत्तराद्धैनाज्यमनेलतते? चतण्मा० १,३,१,१३ 
इ्षराशा शी कमो । खत्तरदधा दिशि । उत्तराथा- 

धीचादयः ङंसरदिनौ शब्दे ०१०९२ दश्याः। 

 इत्तरागश्मन् इ० कष्मो । उत्तरप्रसिद्धपरस्तरमेे तत; कण्डा ° 

चतरथ्रीम क । उक्षराग्सक तत्सन्निहितदेथादौ लि । 

। उत्तराषाढा स्तो कणो ° । अश्चिन्यादिनच्लेषु एकविं यतितमे 

। मशो “छ्य; पल्वे मघान्तकाभ् वगणस्् यय् तराणि 

" च्ो०खक्गोरियंः घ्रवगणः | तद्या" खंष्डपादि उ 

चक्र शब्डे १०७१ परे उक्रम् श्य विश्वदेवताका अक्त 

घाशब्दे ४९.७४० उक्ता | 

¢ उत्तरासङ्ग ० छत्तरे अवैभागे. आसच्छते आ+सन्ज- 

कमणि घञ् । उत्तरीयवस्ते ,क्ञोत्तरासद्गश्तो विथस्तान्"” 

भङ्िः “श्लयुरासङ्गवतीमधीतिनौम्” कुसा ० । ̂  शष्ो- 

न्तराषङृरुचम् विदधञ्चौ तपञ्लवीम्” माषः । उस्रां 

दिशि र्शाशङ्गो च ।“८शिपिरसमयश्छय्व भिव रतोत्तरास 

ङगम्”'काद० । रेच यथा शिथिरसभये भावादौ छन्त 

रखा दिधि गतिरतयो राव णयन्दे ११०७ एषे उक्तम् । 

{ ११०५) उत्त 

उ्चरासद. ए" उत्तरा उन्तरख्छा दिशि सोदति श्द-किष् । 

उन्तरदिशि भागाव् $भित.वरूणप्रधानेषुः रभरत्प्रधा- 

नेषु च देतेष“देवा भिदुवर्णनेता नरुन्नेतुा वोत्तराखद- 

शेग्यः सवाहा मितुवरुणनेवेभ्यो मरुत्रेलेग्यो षा 
देषेभ्य उत्तरासङ्भयः खहा" यज ° ९,१६,२७ । 

उत्तरा ए* उन्तरभनन्तरमहः टच समा | अनन्तरदिने 

उस्रि व्य छउन्तर+प्रथनाद्य्थे दिग्देकाल विषये 

चछा्हि । उत्तरिन् उत्तरश्मात् उत्तर इ्त्यघे" । ““काह्ि 

च दूरे'पा० उक्तेः दूरएवाख प्रसि : | ““उदीचोनेव 

दशन् प्राजनंस्खादुत्तराह्ि धाग्उद्ति" तण्बा° 

१,२,३, १५ । “अव्ययाक्वप्” पा० “कतसितुभ्य रव" 
शति वार्तिके नियमात् अतो भवां अणेव | खं रा 

हिक तद्धने लि °। 

उन्तरिक ति ° ऽन्तर न्ञङ्कनमस्यद्याः ठन् । !उत्ता्नदादौ 
शनदोभेदे स्त्रो ।^'कहन्नातच भरतो बाष्िनौः चतरङ्कियोः। 

सतः भोत्रतरं प्रायादुत्तोयौ तरिका शदोम्” राना° । 
ऊनत्तरोय न ° उतर सखिन् देहभागे भवः गा ° ज् । अं रेषां" 

वस्ते “धौतो ततरो यप्रतिभच्छवौनि'' भावः , शनो सरोवाखि 
भवन्ति साचात्^+ “अथाद्य रलरयवितिा सरोवम्"' रषुः। 

` प्रतिनिधिषर्यान्ोत्तरोयधारणावष्छकतोक्का आ० त° 

„ यथा । “विकषच्तोऽलत्त रोय नम्नचावरतन एष च | श्रौत 

खार््त" तथा कर्मं क शग्नचिन्तयेदपि'" श्ट ° तच्ार्यप्र- 

कार“ “यथा यन्नोपवीतच्च धायते च दिजोत्तस; | तथा 
 शंधा्यते यलाइन्तराच्छाद्नः श्भम्” श्टतिः । 

“सायां वाससो धौते व्यह्िन्ने परिधाय च । अभावे 

` प्रौतवस्त्ाणां शाणलौमाविकानि च | कुतपो योगपड 

बा हिवासा येन वा भवेत्" याश, | 4वेन वेति 

उपवौतेन ततुप्रनिधीभूतेन कुशरच्छवादिना” आआण्त० 

सषु° | ““यन्ञोपषीते हे धाथ" श्रौतस्मात्त श्च कभ । 

इतीयद्चोत्तरीयाथ वश््नाणामतिदिष्डते" खटति । 

वच्छाज्याह “न सखूतेन न दग्धेन पारक्ये श्व विथेषतः । 

सूषिक्ोत्कोखं जोन कम्मं कुययौहिचश्षणः'' चआा० 

तण भारतम् |. न रक्तषल्वं वाभो न नौश्च प्रथ 

खत । भलाक्तं च दभथाद्टोन' वलेयेद्चंने बुधः” गर. 
शिं ए० । “दधाष्ोनेन बस्तेश्च शयीत कम्म 
भावतः" उ | “वसं मान्त धायं न रक्तं 

मलिन" तथा । जोरथौ वाऽपदृषद्ंव चेतः धायं "एव 

जतः" विषु", । 



उत्ता 

उत्तरेण अव्य० उत्तर+एनप् । अषत्नदिगदेयकालानां प्रध- 

मापञ्चसोसप्रस्यन्तामासरथेषु "“तल्लागारः धनपतिर्ख्ाच- 

न्रेणाकदीयम्” भेष० । एतद्योगे दितीया । किञ्चित् 

पश्चात् व्रज शषुगतिभूयएवोत्तरेण'' मेष ° | ""इदयदेश- 

भालभेतोत्त रे णः ' अ च०न्ट ० १,९०९..९९तख्जन् काले प्रप- 

द्याच्छावाकडत्तरेणाग्नभीयम्"' आश्चण श्रौ ° ५,७,१ । 

उन्सरेद्युस् अव्य ° उन्तरख्िन् दिने उत्तर +एदय् स.। अन 

न्तर दशते इत्यथे । 

उत्तरोत्तर ङत्तरखयादन्तरः । आअनन्तरोदितानन्तरे । “"पली 

इद्धितरचौव पितरौ श्वातरस्तथा | ततृद्वतो गोत्जो 

बन्धुः शिष्यः सबरह्मचारिणः। रषासभाते पूष्नैख 

धनभागुत्तरोत्तरः” या०श्ढ०। २क्रमेष्य उत्तरे । “उस 

शोचर्खत्कष वस्तुनः शार “उच्यते साण्दर। 

उत्त(रो)रौष्ठ एण उत्तरः उपरितनः जोषः वा इचि: । उप- 

 रितिने ओष | “खधरो(खो)र' दयति उत्तरो(दौ)लैवा 
डेडि" "“उत्तरौषटश्च योलिद्याइद्रारांख करोति च” चचर 

चउ्जन म० उञ्खंसत्व्लनम् प्राण ष | उच्गंभव्षने। 

तञ्च क्रोधकाश्वं यथाह शा०द् , |“ जिन्दाक्तेपापमानादेरभम- 
कौऽभिनिविष्टता | नेते राग थिर ःकम्यशवृभङ्गोत्तच्छं ना दिशत्”' 

उष्तलित नि उद्+तल -क्त । १ उवृचिप्ने । 
उ्ताम ति° उश्रतसानो धि्लारो यद्ध । (चित) शूनि- 

लज्म दृष्ता ऊञचैनाेम ।स्लिते रचद्वेमृ खे च |*“खसान- 

पाखिदयमननिभे यात् प्रफल्तराजोवाभिषाक्घमध्ये ” कुला ० । 

“उरःश्योत्तानचरणः सव्ये ज्यसेतर' करम्'' सानं 
किद्धिद्न्नाम्य सुखं विष्भ्यचोरसा'' या०्ख्०। “पि 

पातु कृहन्तान' शत्या विप्रान् विशच्लयेतृ या० इतिः 

“प्रये त्च प्रखर नि्क.वत उत्ताना दक्चिष्योज्ाना वा” 

कात्या ८,२९. । “उत्तानायै विचच्णः'' चश्च° . 
उ्ानक इ०उद्-तनःखण् । उञ्जटाशचे रजसा [राजनि 

उत्तानपश्चको इ०टताननूं ह्' पलमर वप् । रते एर 
उत्त 1.(पाद् इ" लायम्भ्ष सनोः पुल श्रदपितरि !च्परेदे। 

“वेरा्लात् इरषात् वोर यतद्दपा व्यजायत । प्ियत्रसो- 
सानपादौ वीरात् काम्या व्यजायत" इरि° शबर, । 

खलायत्त् षखापि भनोरुरेरंचांगज्ञद्धनः । प्रियत्रतोत्तान- । 

मादौ शतद्पापतेः चतौ । वाद्धरेवस्छ कलया रच्ायां 

[{ ११० 

जगतः स्थितौ । जाये उन्ानप्रादश्य नीतिः रचि 

सथा | रविः प्रयो पश्म्मेतरा यतचतोष्षषः' भाग, : 

भ्त. रश्च, दूतठक्तरं तङ्कुरित' रत्र पर्थितम् । रुन्ञान। 

६ 1 उति 

उञ्चश्थितः पादोऽख । ! परमेश्वरे ए०८"पादोऽख शव्वाभू- 

ताजि लिपादखाश्त' दिवीति" तैर साव परस्य 

दत्वात् तथात्वम् । आद्य सूभासे वा अन्तलोपे उत्ता 

नपादपि तल ब^भूजेन्न उन्तानपदोभुव ऋ था अजायन्त । 

““तदुक्तान पद्स्मरि? ऋ ° १०,७२,९,४, अल भते पादः 

पदादेषः । ३उ्तानपादवुक्तं शिशप्रष्तौ त° । ` 
उन्तानपादज ० उत्तानपादात् जाते जन-ड । धुम तञ्च 

रिति" भागवते स्क र्अध्यायादौ विंतम् । 

उत्तानशय लि उत्तानः उदधेः श्नेव येते शोच) 

अतिशिथौ तदानौमवताने साभथ्यांभावादख तथात्वम् 1 

उत्तानभ्रौवन् बि° उक्तानः छन् धेते धो-ङ्निष् ' अति 

शिथौ र्उत्तागख्विते च। स्तियां छप् नोर । 

उन्तानच्ीवरी धवे पव्यता; सोभषटषा आप उन्तानभी- 

बरोः'"थ०२,२१,१०। 

उतापरं इ उट्+तप-षञ् । !खष्टतायाभ्, श्शन्तामे च | 

उत्तार इ“ उद्+त-णिच् अच् । !उदमने \ ङ्खङ्कते शपा- 
रनयने च । "शंहारलागरोसारसरखिः+ प्रबोध “ध 
लोराभापदं प्राष्य नोत्ारभधिगच्छति'"भाग्ड ०१२ ६अ०। 

खड्ंसारः प्रा०सण०। ४अत्न्तोञ्चयब्दादो ति,*। 

उन्तारकं लि° उड्+ढु ¬णिच् खल् | पारप्रापके | 

उ्ारणं म» र्द+षट -खिच-खधय ट | पारप्रापये | तरि 
च्छ । र्पारप्रापके लि° रषिष्णौ षु ८ उन्तार्ोद् षू 

विद्धा "विष्णुर * " स वारलागरा दु ्ारथतोष् लार: ०५7२ 

उन्ता्थं किर उद्+ह,-चिश-र्बन्य ख्यत.) १खद६अभनोये । 

अन्नानभुक्त दता" शोध्यं वाप्याशु योधने भः । 
च्छप् | \उदनन शत्वे ययं अव्य ° । जड्+-द.-षष्च चि 
ण्यत् । ४ उललङ्कनीमे ति,° 1 

उत्ताल नि उद्+चुरा० तख-प्रतिष्ठायाम् अच | प्रति- 

षिते म्ह{त । ^उन्ताखतालोवनसं प्रदत्तः माधः | 

उसिष्ठद्लोम ए* जिषठतोऽलपविष्ख होमो यन. | चहप- ,. 
विकर व्यषोने यतिद्पे यागमेदे। सल इनोपविषट 

ज कुमा र्ति शोमः करणीय शति शिवि 

सावा यजतिजडङ्न्ोद्धदेप्रद्ैनेन तज्धिर्योत कातराः 

१,२,५.,६.७, दलं ष “यजतिजछरीनां कोविशेषः'' 

श“ ““यजलोन। यागानां जुषोतोरां होषागाश्ज 

शो वियेषः कोभेदः शति प्रज्ञः) ककः | तिल 

डोभा; बधट्कार्दानाः 

यजतयः क० । जश्यले दति भेदः} तिषा शोज 

क 

यःवा षुरोनुषाक्यादन्नव 



३६ बा०्भागये 

ञ्चा 

चेष, ते तिष्ड्ोमा; इषटक्ारेण प्रदानं येष, ते वषट.कार 

प्रदानाः तथा याञ्छावन्तः एरो रवाक्यावन्तश्च येते यज्ञ. | 

तय उच्यन्ते "केः । ““उप्रषि्डोभाः ाहाकारदा- 

ना जुहोतयः १ स०।८ उपदिष्टेन कानी होतेवेष ते डप- 

विष्षोनाः खाहाकारेण प्रदान वेष्, ते जष्टोतय 

उच्यन्ते", कर्कः तिशतृपद ञ्च उत्तिटत्परम् 

उत्ति्ठमान इ, उद्+-स्या-यानच् । धः माने “छ्िटमा- 

मस्तु परैर्नेपरिच्छः पथभिच्छता'" भावः | ऊं चेष्टायां 

त॒ ह । उत्तिष्ठत् अलुपविष्टो द्ण्डायमाने लि ° च्तियाम् 

डोप. जुम्" । उन्हि्ठन्तो [क्त । ३ललोत्तरणे नदादौ लि°। 

उत्तरं लि ०उद्+द, -कतेरि क्त । {सक्ते , २ पारङ्गते कम्पं चि 

खनत द्गः लि ° उत्कट ठङ्ग' पु ° स० । अलयुतनते । "उूङ्चेख 

शिखरस्वितपाद्पानां काकः ठंथोऽपि फलमालभते 

शपः सिंद्ो बलो दिरद्ङ्म्धविदारणोऽपि शोदव्यदो- 

तरते खलु पकषहोनः'' उद्गटः “सखगादत् क्रममलं 

विषाणं यत श्लिनः'" भाग्वन्टद्० | “करप्रचेया 

सक्त प्रजन पुवीयसौस्* ““यच्छालशततङ्गतया 
पिजेतम्”? “उत्त क्मातङ्कमितालघुपलम्" माघः 

उत्तष पुण उद्धतः कण्डनाभावेऽपिि तषोऽखात् | प्राण्व० 

बा गतशब्दलोपः । लाजाख्ये ( खद् ) मृषधान्ये 

उन्तेजना सो उदट्+लिज-णिच युच् | रायाम्, 

श्व्ययताकरये, ३उटीपने, ४ तीच्छौोकरणे च । “व्याघ 

दनो सेजनया भसीनाम्" माघः च्दय.ट् । ततव न° | 

उक्ते जित लि° उद्+तिज-खिच्-क्त । १ प रिते, रउहौपिते 

च । भागेन । रप्रेरणायाम् ४उदहीपते च न° "उत्ते 
जितं सध्यतेगं योजनं ज्ञ यवलाया" इयते ५ अञ्चगतिभेदे न ०। 

उन्तेरित न° उद्, भावे इतच् युखे नि° एत्वम् । १अश्र- 

गतिभेदे। अदं आदचि । “उत्तेरितोऽतिनेगादयो न 

श्टणोति न पश्यति? -इय क्तगनिवुक्ते र्शर पुण । 
उत्तोरण लि ° उच्नतं तोरणमत्र णा०्वन्वा मतलोपः । १ 

शुरदारथुक्ते नगरादौ । “उन्तोर्णमन्वयराजधानीम्” 

रुषः । ““ङन्लोरणटं राजपव' पुरे कमा ° खन्तेत' तो- 

रथम् प्रा°्स०| रख तोरथे धुन । 
 ' छत्तोलन न° उदटू+दल -उनकाने मा च््.ट् । जह नीत्वा 

नोकने। [कततोलने च 

त उत्तोलित तिर खट्+च ° दल कतं । १उत्चिप्न, उदृचि 

उत्यते ति” उट्+चज-क्र। जपं सिप्र, २परियक्गो च । 

उन्ास ए उट्+त, ख- ष् । अतिभये । 

{ ११०७ | उद्या 

| उल सिज उद्-स्वा-क्। ¶रुढ़रते स्रत च। “रजासि 

शमरोल्यानि तच्छोखितनदौणिष” रुः । “भवत्षन्भा- 

बनोत्याय परितोषाय मूच्छते'' कुभा० | ““निडालखछ 

प्रषादोलं तत् तामसघदाष्तम्' "गोता “तपने परियश्रिच्छेदे 

खरदेशोखचेदटितम्” सा०्द०। 

उलयान न ° उद्+स्ा-च्ुट् । जङ्ग पतने, ब्धे, जङ्ग भय- 
नवेष्टायाम्,४उद्गवे च । करये लुट. ।५रत्पा हे, द पौ रभे, 
ऽं च | अधिकरणे,ल्य् ट । ८ रणो,€ राज्यविन्नख्पे 

१ ०तन्त्े,१1प्रङ्गये.१ २ चरो च । इन्दु नो ् ानभिचेन्द्ने" 

रषु ' भादय.वामविभक्कानां यदुलयानं भञेत् शह "मतुः । 

"मम ध्रवं छान न काभक्रोधसं तितम्? राना ०५८- 

त्यानमभिजानन्ति शवभूतानि भारत |! प्रयच्च फलमस्न्ति 

कम्परणां लोकताचिकषम्”' भाष्य र२अ० ¦ नेदोद् 

लशोदर ले भवत्य्,ल्यानयोभ्य' वः” शक* पञ्चा 

शप्र चाष्टौ च यैर्थाग' न गच्छति" इसु० ।दप्रबोषे च 

“मच्छयने सद्त्थाने मतेपाच् परिषत्त ने'' ति ० त° पु, | 

उल्यानेकादभौ स्त्रो उद्यानं इरेः निट्रातःप्रनोधनख्य कालः 

रकादशी। चान्द्रकात्ति कशलकादग्याम् । तत्, काच 

व्यवस्या-ति० त° रषुनन्द्नेन द्भिता यथ मातृद्ध 

“येते षिष्ण् : सदाषाढं भाद्रे च परिवत्तंते | कार्तिके 
परिवध्येत शकञपक्षे हरेदिने'” भविष्यनःरदीययोः 

“ नेनाद्यपादे खपितौ़ विषु वैष्णव्यमध्ये परिवत्तं ते च । 

पौष्णाषसाने च चछरारिन्ता प्रबुध्यते सासुचतुटयेन' 

भवियि “निभि च्वापोदिशे्ानं सध्यायां परिषत्तनम् | 

खम्यल पाद्योगेऽपि इादश्यनेब कारयेत् । अन्यन 

श्वापादिषिदितरात्रयादौतर्क्षादे दशनौप्रतिप्दोञ्च |क- 

` न्तनौल्राद्यपादेन ? दशस्यशेन यो दिः) 

भेर किन्तेन ¶% प्रतिपद्यययो दिशि'। दशम्यग्रेन दशम्या 

अंधोयल पादे तेन । यः उति वापराप्रसतेन वा क्रिर्१। 

अत्र दच्वमौप्रतिपदोर्ीनात् तदितरकादश्यादपद्ध- 

तिथिषु मैत्ादिनक्षतपशद्वरिशेषलाभे हादी विनापि 

शवनादिरिति प्रतोयते। बचतान्तरम् “शिषल्यन्तो यदा 

रात्रौ दादण्या च सर दुः ! वदा विबुध्यते विष्य, 

दिनान्ते प्रःष्य रेवतीम्" दिनान्ते व्िधाविभनरदिन 

` तीयभागे दिगोत्यान मिव्यहरोधात् । विष्ण धन्त 

विच् दि न खिति पच सानौ प्रबुध्यते | पादग्या- 

कशखुयोगे पादयोगो ग कार्यम् । अप्राप्रे हाद पीट 
उल्यानश्यने रेः | पादयोगेन कवये, गाद्धोरात्र 

! 

भाषण 

२७८ 



डत्प्र 

दिचिम्तयेत् वराहषएुराणम् । “दादश शन्विखभये न 

चताशाभसम्धमे | आभाक्षादितपेष ययनावत्त ना 

दिकम्” अभाकानाम् आणादभाद्रकासि कानाम् । तत 

हवादष्य निशादौ गक्षलरलातुयोगात् दादष्डाच्काभावे 

तिश्यन्तरे निथादयनादरेय पादविधेषयोगात्, तदभाभे 

जाद्यं शन्ध्यायामे. यनाद्कि' बोधनन्तु हाद्व 

राल्ौ रेवश्यन्तपाद्योगे दिनढतीयभाग दूति विषः" । 

उल्यापंन न° उद+स्वा-पिच्-च्् ट् । !जन्लोखने उन्नतो 
करये २चाशनेरेप्रयोधने४उदमने च “एवं यन्त्रोपायान 

न्यां शिरोत्यापनद्ेदन् बुशारेच्य” छ ०। 

खटथाप्य लि उद् स्वा-ख्विच् कमी ण यत् । †उन्तोश्चनोवे 

श्चालनोये। श्दयप । शउत्तोलेत्यथ ४ भिन्रीलत्य 
तध" “खाय प्रणमेमेव उत्याय प्रणवेन च" उलयाष् 

भिश्रोशत्य प्राण्त° रघु° | \५उत्तायत्यथे" च अब्यण। 

उलितं {+° जड+-स्या-क्त | !ददविदुक्ते, रउत्यानदुते, 

खनुपविष्टो “अद्धा चिता सत्वरहलितायाः'” कभा ° रषु 

“न॒ यावदेताददपण्डदत्यिलो ' “"भिन्ोतथतं भूमिभिबो- 

रगाणाम् '" भाषः। २उतमन्ने ४चद् रो च । 

उयिताङ्ग लि इ° उलिता जदयुक्ञा अङ्गलयो यतु | 

(चापड्) विदल ताद्ग खिके शरतले चपिटे थब्द्च ° । 

उत्पचनिपचा खौ उत्पच {गपचेषम च्यते यदं क्रिया" 

याम् भयू° । उद्धत्य पाकादिनिरदेणाथेक्रियायाम् । 

उत्पचिष्ण लि* खद्+प-द्ष्णुच् । हडबुत्य पचन 
शोके । प्रथः विछिन्तिचपपाकपरत्वे | जह तः पाकथोले 

श्दादौ । 

उत्पट ° जदषटति छदू+पड-गतौ च् । टलादोनां 

त्वचलद्धिष्य उष्रः निरये । “ तच एवाख सथिरं प्रय- 

न्द त्वच रत्५४;' शत १४।,६.२.११, “उत्पटः 
इश्चनिवासः "भा ०। [तिकषा* २ङत्पतनकरटमाे लि°। 

छट्पत इ ०उत्यतति जं" गच्छति उद्+पत-अच् । १ पचि 
उत्पतन न ०उश्+पत-चछ॒ट् । {ऊरघेगभने, २८तृश्ेपे च । 

उतेपणगब्ट खदा० । 

उत्पतनिपता लौ उत्पट् ? भत शयुच्छते छां भियायाम् 
भय्°। उत्यतनादि निदे णाधरिवायाम् ॥ 

'इत्पताक लि उत्तोलिता प्रताकायत् प्रा" बन्वातो 

डितिचङ्लोपः | उसोहितपताके एरादौ ।“ुरन्द्रश्री 
धुर उत्प पताकम् रधुः 

वष्यतित नि उडटू+पत-क। जड गते । 

[११०८] छत्व 

उत्पतिष्ण, उह्+यत प्य् च् । उल्यतनधोले । "सड र~ 
अचु शानारेशानात्पतिष्णव १9 रषः “खकत्रिष्ण, शङ 

चण्, च चेरत: खरदूषणौ" भङ्धिः । 

उत्पति शली उदड्+-पत-+-क्गिन् । १ जं पवने जं गतौ । उत्प 
द्यते प्रथमतो न्ञायतेऽनेन। खद्+पद्-करणे क्तिन् । पराध 

भिकप्रतोतिषिषयप्रहस्तिशाधनेदटकाधनतागोधके कर्म लक्प- 

चापवे ९ विधितौक्यो यथा "्लगंकाभोऽमेषेन यजे. 
तेवयादि'"वाक्छम् प्रथमं यागादौ इरचाधभत्व' बोध 

यत् ततुं प्रक्तयतोति गच्छ तथात्वम् विधिशब्द पि 

इतिः । “योगरिष्धिषां अ्ेद्योत्पक्योगित्वात्?" 
जं भि ° खः° ।ङद्+पद् ° तिन् । अ थशणसभ्यन्ध्पे १८ 
बजने । उत्पत्तौ वाद्षिप्चयः सन्ति तथाङ्ि शतः शडुत्- 

पद्यते इति बोद्धाः। प्राुतपत्ते रबत्कारणश्यापारा- 

इत्प्यते शति नेयायिकादयः। प्रात्पः शरदि 

कारणव्यापारादभिव्यच्छते इति शां ख्या वेदान्तिनश्च प्रतिषि. 

दिरे तयोरवान्तरभेदः शतो विवत्तं इति वेदान्तिनः परि- 
श्यालः इति सश्ाः । तदेतत. शां श्छ ० कौ ०। प्रदिव 

अया कोचिद्ारखतः च्छोयत इति, रएक्ख शतो 

व्वित्तः सा््यैलातं भ वस्तु सददिश्मपरे । अन्दे ठ शतो- 

ऽशच्लायतद्वि । सतः चरच्लायते इति द्वा; | तन पूव 

सखिन् कष्चलये एषानं न सिध्यति | इस्दःखमोशमेदव. 

तृखर्पपरि््थिःभशन्हादधयाककत्व' डि जगत्कारणश्य प्रधा- 

मत्व सक्वरलस्तभःस्लभवैत्वम् । यदि एनरदतः शच्छायेत 

` चरन्िष्धपाष्डय क्षार कण इखादिरूपशन्टाद्याकषणं शयात् 
सद्खतोस्तादाअादषपसः | श्य सतो विवन्च; 

शब्टादिप्रपश्वश्लपापि सतः सच्जायत इतिन खत | ` 

जच1इयस्छ प्रपञ्चात्मवत्वभपि लप्रपञ्चद्य प्रपद्ादक- 

तया मतोतिभुल एव । येषाभपि कयभचःशचर्या- , 

- दीनां शतणएय कारणादश्षतो जन तेषालपि शदसपोरेकला- 

दपपत्तन कार्यां स्कं कारष्यभिति म प्रधानसिद्धिः । अतः 

प्रधानसिद्धथे' प्रचभं तावद्धत्कार्य' प्रतिजागोते" कौ °| 

्सदकर्णादुपाद्ानयश्णात्य खसम्धवाभावात् | यक्ख 

 थक्यकर्ात्कारणभावाङ सत्कार्यं सृका ° “ सत्काये कारय 

व्यापारात् प्राणपति येषः। तथा चम शिद्धसाधम' मैवा 

यिकन्ैरङ्धावनोयम् । यद्यापि बोजस्त्पिणडा दिप््व'खा- 

भन.ःरमद्ःरघटःद्य सस्तिरपशछभ्यते तथापि न त्रध्य'सद्य 

कारणत्वमपि तु भावद्खेव वोलाद्यवयवख्य । अभावान्त 

भावोत्पत्तौ तच्छ शर्वव्र इयभत्याक्वन सपकात्पाद 



च 
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उत्प [ ११०९] 

प्रसङ्ग दादि न्यायधारिकतात्मय टोकायामभिह्हितस- 

खआभिः। ध्रपदप्र्ययश्चासति बाधके न यक्योभिथे्रति 
वक्ुभिति कणभश्ाशचरसतमवयिष्यते । तन्नेद् प्रति- 

च्तातं शत्का्यभिति । अन डेतमाङ असदकरणात् । 

अदञ्ध त्कारणवन्यापाशात् पूव" शाय्येः नाख सच्व' केनापि 

कतं शक्यं भ शि नीकं धिल्िसहसेणापि शक्य पोतं 

कर्तम् । -सदसन्वे षट ध्ांविति चेत् वथाग्यशति 

धर्िशि न तखधमे इति सच्व' तदवश्यसेव तथा च 

भाषच्वन् असम्बदधेनातदाकना वाऽखश्य न कथमसन् बटः । 

तस्छात्कारणव्यापारादूङ्ख सिव ततः प्रागपि सदेव कार्थ 
भिति । कारणाञ्चाख सतोऽभिव्यक्तिरेवावथिष्यते । षत- 

-शाभिव्यक्गिरपपन्ना । यथा पोड्नेन तिचेषु तैलस्य, अव- 

वातेन धान्येषु तश्ड लानं, दोइनेन .सौरभेयोष् प्रयसः । 
असत; करणे त् न निद्धेन' किञ्चिदल्ति । न खलवभिव्य- 

कधलान" चोत्मद्यमाभ' वा कचिदसदुद्टस् । इतश्च कार. 

व्यापारात् प्राक् सदेव कायंनितयाङ् खपादानयष- 

प्रात् खपादानानि कारणानि तेषां पषण काष्ये^ 

ष्बन्धः उपादाने; कांस्य सष्वन्धादिति. याबत् । 

दतदुक्ग' भवति जशा्येख शष्वद्ध कारण कार्य्यस्य जनकं 

शग्बन्धच्च काव्यंखाश्तो ग शश्धरवति तसात् श्दिति। 

खादेतत् अलस्वष्मेव कारैः शात् कार्यं" ग जन्यते ‰ 
तथा चासदेवोत्पत् ् तेऽत शआ सवे सम्धरवाभावात् । अस 

म्ब्य जण्यत्ये अशम्बत्यापिेतेष्ठ शवे कार्यलातं 
शखाङ्गरेत् भचेतदन्ति तश्चाज्ञासम्बद्चमशव्वद्ेन जन्यते 

चपि त् श्यदरं॑सभ्ङगेन अज्यते इति । यथाङ्ःवाह्व- 
दद्ध; “अवमत गासि सष्यन्धः कारणः सच्वरङ्धिभिः। 
खपम्बहख चोत् प्तिभिच्छतो न व्यवस्थितिरिति") शदे 

तत् असम्बमपि सदेव तत् करोति यत्वं यत्कार्यं चकः 

अक्तिञ्च काये दभेनादषगम्बते अतो नाब्यवख्येति अत आह् 

शकट थक्यवरखात् | सा क्तिः क्तकारवाश्रया शवेन 

शा खा ् छकपे वा | ` सर्वस चेशदवस्यैयाव्यषस्यः शक्ये येत्- 

ककमसेति थक तदिति वक्व्यस् । शतिभेद एवष ता- 
दृध्ते यतः किद्धिरेवकाद' जगयेष्च शरभिति चेत् इन्त 

भोः भक्धिवियेषः कार्यसब्डद्धो बा सखादकष्बह्ो या, 

सम्बद्ध नासता उभ्वन्ध इति सत् काम् | ददग्व्न्वे 

सेषाव्यमसये ति खं शकष ` भकाकर यादिति । 
शूरत्च धत्य भिल्याह कारषभवाञ्च कार्यर्। कार- 

्याश्छकलात् न हि कारदाद्धिन्न भायः काष्णनच् स- 

उत्प 

दिति कथ' तदभिन्न' का््यभषद्धरेत्, साज कौ ,। 

उत्पत्तेख थथा विर्भावद्धेपता तथाविरभाव शब्दे ८९१० 

पम् । | 
व्याख्यात चदक्साभिश्षट्रौकायां यथा अशतः-सक्वन 

वक्त,मयक्यात् निरपाख्यात् खभावात् खत्-भावष्पं वस्तु, 

लायते जाततयः व्यब््िवति कथा हि अष्ुरादिकः बो- 

जनाशागन्तरमेव, दध्यादि इग्धमा शागन्तरमेव,उत्मद्यमानः 

हश्यते अतोऽलुभौयते कार्य भावा खभावकारयकाः काय 

शवात् वोजनाथोत्तरजाताङ् रादिषत् । यतापि च रन्ता 

दिष पटकारणेषु खद्पेश नाथो न दृष्यते तलाप्यहुानेनेष 

तज् चाग" जननीयम् । रुक्ग' चैतत् उत्पन्ने पटे द 

तन्तवो न नष्टाश्वद्7 तन्तषद्मे इति व्यवहारविषयतांम"प- 

दयेरन् न च तथा, अतस्तत्र तन्तव्यवद्ाराभावात् परट्- 

पेण व्यवहाराञ्च तन्तयोनष्टा श्व्यदुमातव्यम् | नच कार 

नाथ दश्धतन्हुषु पटदाहइषत् पटना थापन्तिरि्या पद्म्, 
तन्तृमां पटकारणवछाद्यापि असिद्कतवात्, ये हि भाव- 
कारका दूति बदेदुखान् प्रभितदुदरूष्यमवतरेत् नाभा- 

बकषारणताषादिनं प्रतीति छख्ितमभावक्षारणवा दिबोहा- 

दिलतम्' | खतः लक्षालिकषाधरडितात् कूटस्यवद्पर- 

शाभिनः विव्त : शचान्नञानकद्ित; खन्नाननिवक्य : परि. 

शामविखकचणः खन्यथाभात्रापस्तिः उपचारात् तथा उत्- 

पामान काद्यजातलपि विबन्तः न बस्तु -सदिति वस्तु 

पारलाधिकेन सत्वेन नान्वितं रकिन्तु व्यक्रहारयोग्यरा- 

्यान्वितम् । तथा छि शुक्तिकादौ रजतादित्तान' सभा 

नवश्वं त्च प्र्च्षनेवं' रजत शाच्ा तकरोनोत्याद्यतभ- 

कात् प्रा््ो च विषयेन्दरयवद्धिकषेरः कारणत्वात् देषा 
म्तरस्थितरजतय्य च चक्लरसभिशशषटतया न प्र्यतमिषयता | 

न च पूषश्नातद्छध रजतद्छय सानेन छपनोतद्य शुक्तिशारां 

भुल इति वाच्यम् न्नानोपनोनद्य ज्ञानखीकारे साच्ता- 

ल्कारादुभवापर-पापसेः। अतयव न पू्दतेमूतरजगद्छर- 

शमात्ममदभवविरोधात् । अतोऽगद्या तत्न शृक्रिकायाभ्स- 

दलतच्ठत् पश्यते दूपे कल्रगोयर्, । तडुप्पत्तौ च शुक्तिफा- 

ष्ट्विषयकमन्ञान' कारणं रजत धिषयसंसारख त८ह- 

शितया कल्छनोयः । .तदेव खष्यसत्वम् यदत्रा 

हष्टाशतो सजत शुक्तिकातादाद्य पन तेदृप्र्यक्तविदयता । 

तल्मोलृपश्च ऽर रः) दुक्गिसाया रनागपि ब्धा हरिस 

स्वष्छा व्याथातो म भवतोति अथा, ठञं कुटस्य खप्रि- 

चुालिनि चादागि शटा. मेनाग्ते विवरादिकषमध्यस्त्त- 



उत् । { १११०] 

दप्ति तत्न च तदन्तान' हेतः त्धस्कारखच सहकारीति 

तथा च त्िवाद्ाध्यासिता वटादयः खति अध्यस्तास्तज्~ 

क्ञाननाश्यतवे सति शन्नादातेएन प्रतीयमानत्वात् शुक्गिता- 

द्ाल्नान प्रतीयमानणशुक्तिन्नाननाण्यरजतबरदित्यदमानात् 

अध्यस्तत्व' घटाद्।नां सिद्धम् । खध्यस्तत्वं च सात्तात्कारि- 

प्र्यक्चषिधयत्व' प्रागु त्च तखासतोऽ्यदत्पन्तै1 प्र्च्च- 

विषयता न स्यादिति अध्यस्तत्वरलतायै तकिन् त्पर्तिरप्गो- 

काय्यं । न्नाननाश्चत्व' च तेषां भिष्यात्वात् शुक्गिन्नानना- 

श्यासद्रजतव्रदि्यलमातव्यभियान्तां विस्तरेण इति बेदान्ति- 

मतम् । तो भावात् विद्यमानादेवेत्ययेः। असत् उतुपन्तः, 

कारणव्यापाराहा पुवं मविद्यमानं, कारणव्यापाराडुत्तरन्तु 

जायते सङ्भवतीति काणादनेयायिकादयः | खतः सन्ा- 

अयात् भावादेव सत्, कार्व्यापारात् प्रागपि, कारणा- 

प्या पस च्छाख्ूपेख विद्यमान जायते कारणव्यापारास्- 
ऋ भव्यज्यतेव्यहारयोग्यतामापाद्यते इति यावदिति षड्वा 

च्खपाद्यः । रशत्पत्तिविषये चतं ॒प्ेषु॒स्थितेष 
आाद्युप्तत्ये अदु्मिल्धितकाय्याकककारणकद््पप्रधानासिन्धिं 

क्रमशः प्रद्येयिदुः क्रमप्राप्रः बौडपच्माह यदि नरि. 

त्यादि, निरूपाख्यमनिष.च नोयमिदन्तया वक्रमपक्यभि- 

ति यात् सति हि लक्षणे वसतु तज्ञत्तणवन्ते न वकत" 

शक्यम् अभाव्य च ल्दणाभावात् कथह्ार' वक्तव्यता । 

यद्यपि भावभिन्नत', रत्वेन प्रतोत्वनरत्वस्, असन्वन 
प्रतीत्यद्ल' वा तङ्ञलयं कोचिद्च्यते तानि च सर्वाण्यपि 

ऋभाषन्ञानसाप्रे्ततया इन्ञयत्वादन्योन्याश्रयदोष खस्तत्वा- 

इ्धालक्षणान्येव | छखदःखमोद्ासकवार्यदरथनात् कार- 
यस्यापि तथाभू ताहक्त्यमनुभिल्छितं तञ्च भावस्यैव कार- 

खतापक्त रेतखति नाभावस्य भावाभावयोस्तादात्यराहुप- 

ततेरिति भाः | विदत्तथादे च. काश्व जातसाध्यासषेन 

मादात्रतभानेऽपि ्रसुतोऽदत्वेन सदसतोस्ताद्नसा 

नुपयच्या पूव्चःलमिद्छितप्रभानतिद्धिरिचयाड अधैकले- 

पादि । शतोऽदञ्छगवते सूति परेऽपि उदशतोस्तदा- 

कदादपमक्यंव न प्रधानसतिङ्खरित्याह सदसतोरेकत्वे- 

षत्यादि | रएवसाद्यापउनिक्ते प्रधान।चिदिशङ्नाग सत्का- 
शै न ~ * 

यपक्चे तत् साधयिदु' शत्कारदपश्ठसभवेनाय कारिकामवता- | 
रदति शत्कायं प्रतिजानोति इश्यादि ! काय सत् कार- 
खव्यापारात् मातपि विद्यभा्नशित्यैः तिन कतारव्या- | 

एारोततर' रष्व नेदाशिशादिधादिष् दिद्गलेन न सि 
शःधनलिति टर्ठयितुः पिथिभ& काष्यव्बापारा दिश्यादि । 

तप्य 

चतद्टषु वादिविप्रतिपत्तिष् द्थिताच्च ऋसत्कायेप्धनिरा- 

करणेऽपि इतरयोः पत्तयोरनिराकरणात् ततुप्रक्तयोः 

प्रधानासिद्धिरित्याशङ्खय मूले तच्निराकर्ाभावेऽपि खयुक्त- 

त्वादेव तयोः पक्तयोने खाहयतेति कथयितमादौ बौदपक्त' 

दूषयिदषयापरयति वद्यपौव्यादि । दूषयति तधापी- 

व्यादि । अयमाशयः ' सभ्वद्धं सम्बन्धिनभेव जनयतीति 

नियनेन कार्यकारणयोः सम्वन्धोऽपेकितः वीजनाथाहु- 

स्योश्च केनापि सम्बन्धेन न सम्बन्विता घटते येन तयो 

कायेक्षारयभावः लात् । असम्बद्गलखय कापैजनकत्व सप. 

श्मात् सवंका्यौत्पत्तिरि्यव्यवस्वा शात् । न च वोजेषे- 

वाङ्करप्रागभावः न तन्तुपित्यल्न खभाव ण शरणं तथा 

च अङ्ग,रप्रागभाव एव नियाभकोभवि्यतीति वाच्यम् 

प्रागभाव ख च्छावस्थातिरिक्त्वे अह्ुरतत्प्रागभावयोचच 

विभिच्काछिकतया बोनापि सम्दन्ेन सम्बन्धविल्वाभावेन 

नियामक्षत्वाभावात् श्सम्बडख नियाकत्वे पूकदोषता- 

दषस्यपात् । न च प्रतियोगिताशम्बन्बेन तयोः शम्बण्धि- 

लेति बाच्छम् अभावक्न्वन्विताया एब प्रतियोगितापदाधे- 

तन्रा तखा अष्यतुपक्ेऽसिद्खत्वात् न च ॒बीजख भांशात् 

कथ' तस्य अद्ुरकारणत्यभिति, तश्च नाथेऽभि तदवयवग्धा- 

माशात् त्व कारणत्व' वाच्यमिति रवै" सस्यभ् । {च - 

वादे च यदपि तदनन्यत्वमारम्भण चन्द्ाद्भ्यि इति शा ०२, 

१,१४८बे ख कार्येकारणयोरभिन्नत्रभेव स्वकत' तथापि 

षटपटादिन्नानानामध्यस्लविषयकतया विषयाण्टां मिथात्व' 

तैरङ्गीक्रियते तथा हि विषादाध्याःशितानि षटाश्दन्ता- 

नानि ्ध्यस्तविषयकाण्ि सत्याविषयकन्नानत्वात शुक्ति- 

कायां रजतन्नानवदिव्यतुमानेन षटादिन्नानानामध्यस्त 

बिषयकत्व सिद्धे अध्यस्तख च त्ञाननाश्यतया भिषा- 

त्वभित्यस्वनेव वथा च सदसदोःवादाकयाहपपत्तिदो- 

षण नततयक्ताशयणम् । किञ्च भिथात्व न्ञागनिवक्तयत्वं 

तञ्च नेट् रजतमिति बाधञ्डवरा यथा रअतस भिधगरात्व 

प्रसिद्धमेव बटादर्भिथपरात्वसाधकखय बाधखाद्पीना च तख 
भिथात्वमेषञ्च डत्वसिद्ेः कथ षटादिन्नानाद्ावध्यसतवि- .. 

षयकत्सिलि; | णतद् पमेव असति वाधक इलुक्गम् । 
गय, च शुक्तिरजतवाध पदन्न बाधक्षाभावाच्र तस्य सि- 

धदात्वत् । न चादैतच्तिरेव बाधिका, तखाः खन्या 

परतया हं ताभावःजमेधपरत्याभाषात् -ण्तएव “नाद्व तच्- 

रिविरोबो ज्ञािपरतवात्"” इत्यनेन साधष्नेणय तैः 

फभानकातोरबङ्जोयपरसव' समथि तम् } णव ' पचद्य- 



` चऋासौदेकमेषाऽद्ितीवम् । 
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स पुक्तिकतया निर्य दठयुक्तिकख काणाद्ादिपक्तख्य नि- 

रसमोयतयाऽषयेषतां द्र्थयति कणभकतेत्वादि कण्सन्नकयं 

भच्चयतोति कभ; कणादः । अक्षं ` चलु्रणे यद्धेति 

चछतचरणो गौतमस्तद्लुसारमतमियथेः 

ननु भाव्य सक्वमसत््व~च कादाचित्को धनेन ठ खा- 

भाविकः तथा च उत्पत्तेः प्राक् असच्व' परतस्तु सत्वम् 

अधा षदे पाकात् पूः श्यामा, पाकोत्तरं रक्तता, तहत् 

कालिम धर्मषिथेषो भविष्यतोति असत्कामेपकतेऽपि ` 

न काचित् शतिरिति शष्के शद्रे इति । परिहरति 

लथाष्यषतीति । अयमाशयः सन्वय भावधमैत्वे 

तृप्तेः प्रागपि तख धर्भिणः सत्त" सलोकत्तव्यं तथा 
दहि धमं सत्व" धिं सन्व' विनाहपप्यभानं धर्िसत्त्वमपि 

शदाचिपति तथा चापादकेन असच्वद््पधनं सत्वेन आपा- 

यख धभव सत्व सिद्धिः इति । सत्वं कार्यस्य" तद्वस" 

त्पत्तेः प्रागपि. स्थितजिति न तदानीं धर्म्यखन््वाङि- 

छ्विरियाह तथा च नाखत्वमिति चऋसत्त्वध्िंणखदानो- 
अपि सिद्गत्वान्न धर्यं सन्वनिल्ययेः। तदेवोपपादबति 

असन्बदधेनेतयःदि ¦ असष्वदवेन ध्ंणा सदेति येष; 

षयसन्तेनेत्यवाद्यान्वयः 1 ऋतदाकना आअततृखद्पेण वा 

असत्तेन कथमसन् ख्यात् ऋसत््वाख्रयः खादिल्ययेः 

श्वनिशा शड् शम्बद्धनेव ` धर्मेण तदाश्रयत्वनियभात् 

ऋसम्बद्वस्य च॒ तादात्मेदमैव तथात्वनियभाद्च प्रते अश- 

वद घटेन सह सम्बन्धाभावात् तत्तादाल्मयाभावाद्धन 

लदाचयतवभिति भावः । सत्का्वपशदपलंहरति तखा 

दिति । सैल, तण्ड. लानां, पयलशाभिव्यक्तिरित्यला- 

चशष्याऽन्वयः । अषच्ये कायेख उत्पत्ते; प्रागसन्त्वे स- 

्वपङ्िभिः सक्याश्रयैः कारयेः सह् सम्बन्धोनाल्ि। 

असम्बडख चोत्पत्तौ प्राणक्ता अव्यस्वितिः व्यात् 
खभोतपिरिग्येगं रूपा अव्यवस्या । प्रथम तत्पदं दि- 

तोयान्तं का्यैपरम्, हितीयं ठ कारणपरं प्रथमान्तम् । 
का्यरक्ला सारणनिष्ेव यद्िः कायजनननियाभिके- 

त्यवकेयम् तथा च कार्यस्ासक्ति कथं वददक्रूलत्व' तखाः 

स्यादिति शमथैयितु' शङ्गरितरमिष्टत्व' विकल्प दूषयति 

सा शक्तिरिति", 

यथाच आअसतोम डत पत्तिः अतश्चाभिव्यक्तिं सधा 

दा*ड०्भाष्ययोः समथितं अधा ““खरेव सौम्यंद्मख 

गद्वौक आड्रसदेवेदमय 

छलोरेकमे्ादहितीयं त्मादवतःषच्जायतते । कुतस्तु खल् 
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सौम्येवं खादिति १ होवाच कथमसतः सव्जाये- 

तेति ?। श्त्वेव सौस्यदमयर च्यासोत् एकमेवा- 

दितोयम् । तदं्त बड़ स्य प्रजायेवेति''द्ा ० ० “शेव 

रदित्यख्ितामाल्न" वस्तु च्छा नरिेषं सर्व्वगतसम् । एकः 

निरञ्जन निस्वयवं विज्ञानं यद्वगम्यते सव्वं बेदान्तेभ्यः । 

एवशब्दो ऽवधारणार्थः । किन्तदवधियते ९ इत्याद | इटं 

जगन्नामद््पक्रियाषदिक्तहपलम्यते यत्तत्छदेवासीदिन्यारी- 

च्छब्टन सम्बध्यते 1 कदा षदेषेदमारौ दिषुच्यते अग्ने 
जगतः प्रा्तपत्तः । किं नेदानौभिदं सद् येनायचासी 

दिति षिरेष्वते, न, कथं तदहं विधेषणस् ? इ.दानोमपौोदं 

देव किन्तु नामद्षतिचेषणव दिदं शन्दबद्धिविषयं चेती- 

दश्च भवति। प्रा्यतृपन्ते स्पे केवलसच्छब्दब्द्विमान- 

शस्यभेगेति सदेवेद्भख च्ारीदिधवधा्ययते | । 

प्रारत्पतत नीभवद्र, पवद दिति प्रोत" अक्य' वसतु द 
षुप्रकाल इव | यथा छषप्राइसितः सत्वमात्रमवन- 

च्छति चयप्र सन्ालरभेव केवलं वस्ति तथा प्रारत्- 

पत्तेरिव्यभिप्रायः । यचेदखच्यते लोके पूर्व्वा धटा- 

दिशिष्डलुणा कुलालेन त्पिण्ड़ प्रसारित्ठपलभ्य 

सामान्तरं गत्वा प्रत्वागतोऽपराह्ो तत्रैव वटशरावाद्य- 

नेकभेदभिन्न' काय्यं हपलभ्य ऋदेवेदं षटशरावादि वेषलं 

प्व खालोदिति, तयेष्ोच्यते सदेनेदमथ शआ्रासीदिति। 

-एकमेेति । स्वकाव्य पतितमन्यनना सतो त्ये कमेत च्यते । 
अद्वितीयमिति । खदप्रतिरेक ्टदो यथाऽन्यद्वगद्या- 

कार्य परिणमयिटङ्गलालादिनिमित्तक्षारणं हष" तय 

सदमतिरेकेण शतः सड्कारिक्ारयं हितीय' वस्लन्तर प्राप 
प्रतिषिध्यते | खदहितोयजिति नख दितीय षस््न्तरं 

विद्यत इत्द्ितोवम् । न वैेभिकपच्ेऽपि सत्धामा- 
नाधिक्षरण्य' सव्वखो पपत । दरव्ययुणादिषु सच्छब्द्- 

बदादटतेः। सहव्य' खन् शखः सत् कन्म त्यादिद्ं- 

नात्, सत्वमेव खादिदानोनू, प्रायतपन्तेसतु नेभेद' कार्थं 
देवासो दिल्यभय् पमस्यते बेयेषिनै; प्रागुतूपत्तेः कार्य 

स्यारच््भ्य् पगलात् । न चकमे सदद्ितीयं प्रारत्- 

यत्तेरिच्छन्ति। तस्मा थे पिकपरिकल्िव।त् सतोऽन्य- 
त्कारणमिद्' सुदच्यते खदादिड्ान्तेभ्यः । तत् ततर ₹ेत- 
शिन् पात् यतत षेसतुनिष््पथे एके. वैनाशिका च्राह्धवस्तु 

निद्धपयन्तोऽसद्माउ 7न्र' पुाचुतृपत्ते रिद्". जगदेशमेषा- 

सेऽदितोयमासौदिति । शद्भावभाल्न' हि प्रायुतूपन्न- 

खान्व' कलयन्ति गोङ्धाः। मत॒ शढमतिदन्दिशस्डन्तर- 
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भिच्छन्ति। यथा सञ्चासदिति गृष्यमाणं यथाभूतं तदि- 

रोतं तच्व' भवतीति नैयायिकाः । नतु शद्भावमाल' 

पुायतृपत्तेदेदभिषठेतं वैनाशिकः कथं पुयतपन्ते- 

रिदिभासौदसदेकमेषाद्ितीयच्चति कालसम्बन्धः स्धरा- 
सभ्वन्धोऽदितोयत्व' चोच्यते तैः । वाढम् । भ युक्त" तेषां 

भावाभावमाल्मसभ्य पगच्छताम् । असत्वमालाम्य्, पगलोऽ- 

युक्त एषाभ्य् पगन्तुरनभ्य पगमादपपततेः । ददानो 

भ्य्,पगन्ताभ्य् पनस्यते न प्रायुतूपत्े रिति न प्रायत्पत्तः 

खदभावद्य प्रासाखाभावात् । प्रारतपन्तेरशदेषेति कल्य 

नाचपपन्तिः । नत कथं वस लते शब्द यैत्वं ऽषदेवभेषा- 

दितोयनभिति पदाथ वाक्या्ेशपपस्तिशलदहपपत्तौ चेदं 

वाक्यमप्रमाणं प्रश्छं तेति चेत् नैष दोषः षष. 

 इफनिदत्तिपरत्वाहाक्यख । शदिधयं तावच्छब्दः शद्ा- 

डतिषाचकः | एकमेवादितोयमिव्येतौ च समागाधिश- 

रणौ | तघेदमासीदिति च। तल नञ् षाक प्रयुक्तः 

सहाक्यनेभावलम्बयं॒सदाक्याथ विषयां बुद्धिः सदेकमेषा- 
हितोयनिदमाशोदिषेवंलच्षणां ततः. सदाक्याथांन्निष- 

संयति । अच्वाख्ढ दवाश्चालम्बगोऽचं वद्भिचख्विष- 

याश्जिय्तं अति तहत. | न ठ एन; रद्भावमेवाभिषन्तेऽतः 

एशुषस्य धिपरोतपमहणनिषत्यथ परमिदमधदेषेत्यादि वाक्यं 

परयुच्छते | दर्धयित्वा डि विपरोतपश्थं ततो निवन्त- 
चिद" शक्यत इवय व्ताऽसदादिवाक्यस् चौतत' प्राना- 
रञ्च सिष्भित्यदोषः9 | तस्मादवतः सरव्वाभावक्पाल- 

दिद्यमानभमजायत सहतपन्नम्। अङभावनग्डःन्द्ः | 

तदेनदिपरोतसहणं महादैनागिकपद्चं दयैयिला प्रतिमेध- 

ति । कुतस्तु १ प्रमाणात. खल हे सौस्य , रवं हादसत 

सज्जायते दयेत कुतो भवेत् न कुतञिद्मभाणादेवं सम्भवती- 

त्वथ; । यदपि बौजोपमह्णङकरो जायमानो दषोऽभा- 
वादेवेति तदण्यायुपगमविशङ्ं तेता । कथ' १ ये तावदोजा 

वयषा वौजसंस्थानविणिष्टाकोऽङ्क रेऽष्यदवर्तन्त श्व न 

तेषाष्पमद् ऽद रजनयनि । यत् नर्वौजाकारशंस्थानं तदहो 

जावदवव्यतिरेकेण वस्तुभूतं न बैनाधिकेरभ्यु पगस्यते यद्- 
३,रजनाभ्य प्डदोताय तदसयवयवव्यतिरिश्च वस्तभूतं 
तथाच -सत्यभ्य पगमविरोधः । अघ संदस्याभ्यु पगतं बोज- 

संस्थान्पहपमृदात इतिचेत् । केयं शंटस्तिनाम किम- 
खावभाव उत भाव एति) यद्यनो दुहान्ताभावः | अथ 

भावद्षयापि गाभावादद, तोव्घ्तिः बीजावयवेभ्यो 

द्ह.रोत्प्धः। श्षयना ऋष्य पभुदयत्त एति जेत् । 

उत्प 

म॒ तद्षयभेषु टल्यत्वात् | यथा वैनाथिक्षानौ बीज- 

खंस्यानष््पोऽवययो नालति । तथावयवा खपौति तेषा- 

थ्यपमहांहपर्पात्तः । वीजावयभषानाममि कज्ावयवा- 

रदवयभानामथ्यन्ये स च्छा्तद्षयवा प्येष प्रसङ्गा“ 
चटकः स्वं लोपमहादपपन्तिः । सद् अदहत: सर्वा- 
निषत्त शेति शह्ादिनां सत यव श्दत्पल्षिः शेद्ययरति। 
न त्यशहादिनां द् ्ान्लोऽखयसतः खद्तप्लौः । भत्- 
पिण्डादुषटोत्परतिद् श्यते सादिन, तद्भावे च भावाद्. 

भावे चाभावात् | यद्यमावादेव षट त षद्योत षटार्भिना । 
सृत.पिश्डो नोपादोयेत । अभाव णन्द्बृब्गदडत्तिचच षटादौ 
प्रशश्छोत न त्ये तदस्यतो नासतः सदत पत्तिः । यदणष्या- 

मेद िषेटब दे नि भित्तभिति मह् शिषेटबहधेः भारण- 
च्यते नत परमाथत एव दुष्टो वाक्लीति तदपि 

षट्बद्धििद्यमाना षिद्यसानाया एव षटवे: कारणमिति 
भातः सदुतपन्तिः। म्र द्विषटबङ्गोनिं सित्तमैभिसकतया- 

भन्तव्यमाल्लः म तु का्यकारणत्वभिति चेत भ 

बद्मोगां नरन्तथ्य" गम्यमाने वनाथिकानां बद्दः टान्तथा- 

भाषात. । खतः कुतस्तु खलु सोव्येवं खादिति होवाच 
` अथं केन प्रकारेणखासतः सच्छलायेतेति.? खसतः ष्ट्द्पत्तौ 

न कषिद्पि दु्ान्तप्रकारोऽ्तोच्यभिप्रायः | एषमश्दा- 

दिपशषकाष्योपसंहरति शष्पैव शौभ्य दमस आोदिति 

ष्लपलसिद्धिः । गद सहादिनोऽपि शतः सदत्प्द्यत दति 
भैष दु्ान्तो ऽति!  षटादुषटान्रोत्पर्यदर्थभाव् । 
सत्यभेशं भ खतः शुदन्तर हत् पद्यते निं तरिं दहेव शंस्या 
भान्तरेशाषतिषते । यथा कपैः कुर्डकी भवति । यया ` 

च सच." पिरडषटकपालादिप्रभेदैः। यद्यषं बरव शर्व 
प्रकाराषस्य कथं परायुत्पत्त रिदभासौदिष्् च्छते । नहेभ 

छतं लया सदेषेत्यवधार यभिद् चन्द वाच्यस काथय । प्रप्र 
लङि प्रायत् पत्तेरसरेवासीन्ने दं यब्दवाच्यभिदानो मदं लात 

जिति,+म खत एवेदं र्द्व, द्विषिषयतयाषस्थानात् यथा देव 
पिश्डषटादिम्दब्,द्विषिषयेत्वे नावतिष्ठते तद्दत् । भद अथा 

सहसत वं॑पिर्डघटाद्यपि तदाह देरन्यम् िविषयत्वात्ा- 
शख श्रतोऽन्यध्वन्तरं खात्कार््यजात' यथाऽचरादु गौः, 

' भ पिर्डषटादौीनाभितरेतरव्यभिचारेऽपि ऋन्याव्यभिनः- 

रात् । यद्यपि ष्टः पिश" व्यभिचरति पिच ष्ट" 

सथाभि पिण्डघटौ ऋत््व' न व्यभिष्ररतक्षशाग्शलल 
पिष्ट, व्यभिचरत्वश्र गौरश्वो वा गाम्, तजाच्द्ा[ड 
शंश्यानभान्रः ष्टाद्यः | एषं सह्य ख्यानम् इषव - 

(न 
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वाचारन्छणमाल- 

स्वादिकाररुंस्यानमालख । नतु निरवयवं त् “निष्कलं 
निश्क्रियं थान्तं निरवद्यं निरद्चनम्” "दिव्यो यमृतः 

एद्षः घ बाह भ्यन्तरो इपज??द्यादिछतिभ्यो, निरवय - 

बद्ध सतः कथं पिकारकंस्यागहपपद्यते। नैषः दोषो रज्वा 

द्यरयभेभ्यः शपा दिषंस्याद.चिरपारकल्सितेभ्य : सद्षय- 
हेयो विकषारसंस्थानोपपत्तेः। वाचारम्भणं विक्षारोनाम- 

` चेयं कत्तिकेष्येव सत्यम्" “एषं षदेव सव्यभिति'' तेः । 

एकमेवाद्ितोयं परमाथत सदवदधिकालेऽपि तद्त् रेकतेशा 

दैनं शतान् | तच्च भ प्रधानं सा्धपपरिकसितः 

जगत्कारणम् प्रधानस्यातेतनत्वाभ्यु पगभात् । इदन्तु 

` सद्धे तनो चित्वा धसेचतेत्याङ् ब परभूत शां भेयं 

प्रजायेय प्रकणोतृप्रदयेयः। यथा द् ष्टाद्या- 

कारेण यथा वा रज्ज्वादि सपाद्याकारेण बि 

कल्पितेन । असदेष तङि सन यदुर्टभते र्ल्रिम 
सर्पाद्याकारेण, म, शतः एष॒ दंतमेदेनान्ययाग्टड्माण- 

स्वाञ्जासच्व कद्यचित क्चिदति ब्रूमः ¦ यथा सतोऽन्य- 

इस्लन्तरं परिकल्सय एनचखोव प्रात पत्तेः प्रध्वंशा्चो- 

द्मयन्व' जवते तार्किका म तथाऽाभि; कदाचित्- 

कदिदपि सदोऽन्यदभिधाभमभिषेयं वा वस्तु परिकलसयते 

सदेष त॒ सव्वं सभिधानसभिधीग्रते च अदन्धबञ्जया यया 

स्च्छरेव सपैब् द्या सरपं इत्यभिधीयते यथा, वा पिण्ड 

वडरादिभदोऽन्यब्ा पिख्डवटादि शब्देनाभिधीयते लोके । 

रञ्लुभिभेकदभिनां ठ. सर्पाभिधानबुद्ो निवत्ते यथाच 

 श्द्विषेकादरभिनां षटादिषब्दवुद्धो तदत्यदिषेकदधिनामन्य- 

विक्षार शब्द दलो निषन्े'ते ।“यतो वाचो निवत्त न्ते ऽप्य स- 

नसा शेति “अनिश्ततो निरयन" "दत्यादिश्वतिभ्यः''भा० 

ड०ढ० भाष्पे अभावादिकषारश्वादनिराकरयेन छत्- |. 

अत्ते; प्रागपि सतकायै' कारणव्य पाराद्भिव्यच्छते दति, 

 विरीक्लतम् यथा ¦ “नैवेह किञ्चनास आसोत् ष्टु 

-मेवेदमाटटतमासोत् इ ०० “नैवे जिञ्चनापर आरीत्।, 

दृ संसारसश्छुले किञ्चन किद्धिदपि मामद््पप्रविभक्त पि- 

चेषं गेवासीत् न मपूय । प्रागुतूपत्तेमैन आदेः कि" अन्य 

जेष खात्, मैपेह किञ्चनेति शते; ग, काथं कारयं वारो 

 इत्पत्ं च । खतूपद्यते हि षट । चतः प्रा्चत्पत्तेबैटद्य | 

` भालि्वम् गत॒ कारणदा नालित' तृपिण्डादि- | 

` ̀ रात् | यश्नोपदभ्यते तछीध नास्तिता । असतु सायं, 

मह शारण्य, उप्रखभ्यलामत्वात् न प्रायश : ष्वा - 

{ १११३ ] उत्प 

रपलश्भात्, अतुपलच्धिशचो दभावो रेतः सन्य जगतः 
प्राय॒तपन्तेमै कार्थं कार्थथंञ्चोपलम्यते | तसखात्यवखैवा- 

भावस्तु, ग` कलय नेभेदमाहततासोदिति तै; । 

दिदि किञ्चिदपि नासत् येनातरियते य्खाग्रियति 

तदा नाष्च्छ् लुनेषेदभाहतभिति | ग हि भवति गग- 

गङचचभच्छङ्नो बन्ध्या इति ' मवोति च श्शुनेवेदमा- 

शतमारोदिति । तच्छाद्ये नातं कारप्येन यज्जातं कार्य 

पराय॒त्मन्ते लडभयभासोच्छरते;, प्रामाणात् अचुनेव- 

लाञ्च | अहुमोयते च प्रायुत्पत्तेः काय्यं कारणयोर- 

स्तित्वम् शाख हितो जायमानसय कारणे सत् त्यत्ति- 
दशनात् अति चादर्थैनात् । जगतोऽपि प्रातरत. 

कारणा श्त्वमललोयते घटादिज्ञारणास्तिववत्। घटा- 

` दिकारणद्ाष्यस्वनेवाठुषमु्य पृत् पिख्डादिकं षटाद्य- 

चठ्पन्ते रिति चेन्न मृदादेः, कार्त्वात्। भृतृदवणादि 

द्ित्त्र कारणं चटर्चकोदेः, म पिण्डाद्याकारवियेषः 

तदभामे तदभावात् । अशल्यपि पिण्डाकारविगेषे शत् सव- 

श्ौदिकारणद्रव्यमात,देव षटरूवकादिकायो त्पत्तिं श्यते । 

त्जान्न पिर्ड़ाकारभियेषो चटरुचकादिकारणस् । चऋ- 

शति ठ दध् बण दिश््ये षटश्चकषादिने जायत इति 

त् दछवस्ा दिदरव्यभेव कारणं , नद पिख्डाकारविधेषः । 

शर्व्' छ कारणः कायं हत्पादयत् पूरौ त्पञ्नखातका यख 

तिरोधानं ववत् कायानरसुत्पाद्यति | श्कश्िन् 

कारये दुगपद्नेकक्ा्यं विरोधात् । न चपपू्कार्योपमद् 

कारणस सवाोपमदे भवति । तस्मात् पिण्डाय पणे 
| कार्योत्पत्तिदंनमडेठः । प्रा्चतुपत्ते; कार्यसन्तवेः पि- 

शडादिव्यतिरेकेण च्छद्ादेरसत्वादशूक्गरिति चेत् पिण्डादि- 

ूव्वकाग्येभपमदे' सद्ादिकारणं नोपश्छद्यते । वषटादिका- 

सन्तरे.ष्यहुवतत इूमेतदयुक्षम् । पिण्डधटादिव्यतिरेेण ` 

दादिकारण्सयातपलस्भादिति चेत् न ्टदादिकास्ष्वानां 

चटाद्य् त्प्ो पिख्डादि निह स्ताषचुषृ्तिदथनात् । सषाड- 

श्यादन्वयदयैनः कारणादटत्तेरिति वेश्च पिण्डादि 

मतानां भृदाद्यषयतरानानेव घडादौ प्र्यच्चत्वे ऽलमामाभा- 

सःतारणश्याद्किल्यनादुपपत्त : । मच प्र्यक्तालुमान- 

योर्बिर्डा व्यभिचारत प्र्यक्पूचं ् तवादकमानख 

सव्वं लौवागाश्वासप्रसङ्गात् । यदि च चणकं षवे, तदे- 

चेदमिति गम्यमानं तदुबधररपि शखन्यड्बश्चपेचतव 

तस्या अग्यन्यब इये ्त्वनभित्यनःस्मायां तत्घहशमिदमित्यखा 

अधि बुबेशनात्वात् सवैलःनाश्ापतेष । तदिदव्बु्धपारपि 
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कलनाम सम्बन्धातुपपन्तिः । सादश्याल्म्बन्धे इति चेन्न । 

तदिदम्ुद्धारिदरेतरमिषयल्वाहपपन्ं ‡ । ९ ४ 

तरिषये कसादृष्यपण्यादपपत्तिः | आस्त्यव सदष्य 

तदूबद्धिरिति चेन्न । तदिदम्ब् डेारपि सादण्यबेदह्िवदरदि- 

चयत्वप्रषङ्गात् । अस दिषयत्वमेव सव्व बद्धीनामश्वं ति चेन्न 

बद्धिबद्धेरष्यददिभयत्वप्रसङ्गात् । तदप्यस्विति चेन्न । 

सव्व बुह्धोनां मृषात्व ऽसत्यवृडदेपपत्त  । त्मादश्टेतत् 

सादण्यात्त तद्बद्धिरित्यतः विद्धः प्राकका्यो तृपत्त : कार- 

सद्भावः । कायस चाभिव्य्लिलिङ्गत्वात् । कायत च 

शद्धावः प्रागुत्पत्ते; सिद्धः कथम् ? अभिव्यक्तिलिङ्गत्वात् । 

व्यभिव्यक्तिविङ्गमखेत्यभिव्यक्तिः साच्वादिन्नानालम्बनत्व- 

प्रा्चिः । यद्धि लोके प्राठ्रतं तम दिना षटादि बस्तु 

तत. श्ालोक्षादिना प्रावरणतिरस्ारेण विज्ञानविषयत्वं 

प्राभरूषत् प्राज्शद्धावं न व्यभिरचति। तथेदमपि जमत् प्रायः 

` तपन्ते रिश्यवगच्छासः । न {ह विद्यमानो घट उदिते 

$ष्यादित्य उपभ्यते। नलु तेऽविद्यानत्वाभावाइपभ्य - 

सैवेति वेत् । न हि तव षटादिकार्थेयं कद्ाचिदग्यविष्य- 

साननिल्युदितेऽणयादितय उपलभ्य तेष । मृत्पि्डे ऽसन्निषिते 

तम आद्याषरे चाशति विद्यमानत्वादिति चेत् ज दिषि- 

धत्वाद्ावरणदय । धघटादिकायेख दिविध दयावरणं श्डद्ा- 

देरभिव्यक्तख तमःकुद्य'दि प्राडमृदोऽभिव्यक्गे नै दाद्यव- 

अवानां पिर्डादिकायैन्तरर्ूपेण संख्यानम् । तद्मात् 

प्रात्पे ् िद्यमानश्यौव बटादिकायेखाएटतत्वादचुप- 

लशच्धिः 1 नष्ोत्पच्चभावाभाव शद् प्र्चयभेद ख्व भिव्यक्तितिरो- 
भावयोष्िं विभलापेलः \ पिख्डकपाष्ादेरावरणवेल च- 
सल्याद्युक्खसमिति चेत् तभःकुद्यादि हि धटाद्यावरणं 
चटादिभिन्नदेशं दष्टः भ तथा चटादिभिच्वदेशे द 

पिर्डकपाले तात् पिख्डकपालसंस्यानयोविद्यमानखव 
चट्ाडतत्वादहपल न्धिरित्ययुक्तमावरणधर्मवे ल शया दिति 

चेत् न चोरोदकादेः चौराद्याबरथेनेकदेशत्वद्थनात् । 

चटादिका्ये कपालचाद्यवयवानासन्द्भावादनावरष्यत्व- 

भितिचेत्ः न विभक्तानां कायाौन्तरत्वाद्ाषरणत्वोपपः 

क्ते; खाषरष्याभाव एव यल: करतैव्यद्ति चेत् पिख्डकषपा- 

खावस्ययो विद्यमानमेव चटा दिकायैमाईतत्वान्नोपलम्यत 

षति चटादिकायौयिना तद् 1वर्यविनाथ एव यल: 

कन्तव्यो न घटादय पन्तौ\ न चेतदस्ति त्ादयुकत' 

विद्यमानस्यैव तत्वादहुपलध्थिरिति. चेत् न सनिय- 

मात् | न् हि विनाधमात्रप्रयलारेव षटाद्यभिव्यक्ति- 

(१११४) 

असति चेतरे | 

उत्प 

नियता तम चाद्याटते बटादौ प्रदीपा तृपन्तौ भयं 

रद्थेनात् । सोऽपि रमोनाथायेनेति चेत् दपायुत्- 

पत्तावपि यः प्रयल्लः सोऽपि तभस्तिरख्लरष्याय । तख्िन्नष्ट 

घटः स्वयभेवोपलब्यते नहि घटे किचिद् धीयतं 

षति चेत् भ प्रकाशवतो बटस्योपलभ्यसानत्वात् । 

अथा प्रकाथषिथिष्टो घट उपलभ्यते प्रदौपकरणे, न 

सथा प्राक् प्रदौप्ररूरशात् | तखात् न तभस्तिरच्कारा- 

यैव प्रदीपकर्णम् किन्तद्िं प्रकाशवत्त्वाय | प्रका 

शन्तं नेवोपरलभ्यमानत्वात् । कचिदावरणविनाेऽपि यलः 

श्यात् यथः कुद्यादिविनाओे । तखाच्न नियमोऽस्ति ` ख- 

भिव्य्यथिनाषरणविनाथ एव यलः काये इति । निय. 

साधेवन्वाञ्च । कारये वमानं काथं कार्यान्तर्ाथाभाव- 

रणभित्यवोचाम । तत्र यदि पृव्यभिव्यक्रख कार्या 
पिख्डख व्यवदह्ितख्य वा कपाख्खय विनाथ ए यत्नः क्ि- 

येल तदा विदब्रखाद्यपि कार्यस् जागेत । तेनाष्या- 

इतो ष्टो नोपलभ्यत दूति एनः प्रयल्लानरापे्ष | 
तस्माहटाद्यभिव्यल्य्थिनो नियत टव कारकव्यापारोऽथै- ` 

वान् । तचत् प्रा्युत्पक्तेरपि सदेव कार्यम् | अतोता- 
नागत प्र्ययभेदाञ्च | अतीतो षटोऽनागतो षट शेत 

योश प्र्यययोवतेमानघटयप्रत्ययवन्न निर्विषयत्व दुक्गम् । 
अनागतार्थिपरहृत्तेच्च । नद्यसयर्धितया प्रटत्ति्लीके दष्टा | 

योगिनां चातोतानानतन्नानख सत्यत्वात् अससङ्गविष्यहट 
रेश्चरन्भविष्यदुषटविषय, पुत्यचन्नान' मिथ्या खात् | न 

च पत्यच्तषपचयैपते । षटस्ङ्खागे हाचमानमवोचाम 

विप्रतिषेधाश्च। यदि षटो भविष्यतीति कुलालादिषु 

व्यापरियभा्ेष षटा्ै, प्रभायेन निदितम् | बेन च 

कालेन घटस्य दम्बन्बो भिष्यतो्युच्यते तच्िन्नव काले 

चटोऽसन्निति प्रसिषिद्धमभिधीयते भपिष्यंद्षटोऽकशन्निति 

म भविष्यतोत्यथंः आयं घटो न वत्तेत इति य्त् । 

खय प्रायुत्प्तेधटोऽसन्निलुच्यते घटाय ̀  परष््ेषु कुला - 

लादिषु  तल्ल यथा व्यापार्पेय व्तेसानाश्ावत् बुला- 

क्ादयस्तथा घटो न वन्तंत इ्यसच्छब्द्ग्दायश् च्च विरध्यते 
कात् स्वेन हि भविष्यद्रपेण वटो वत्तते। नहि पि- 

डद वत्त मानता कपालख वा चट भवति । न च तयो- 

भेविष्यत्ता धट । तसात् कृलालादिव्यापारवत्त मान 

ताया प्रा्चमन्े ैटोऽखन्जिति न विरुध्यते । यदि षटश्य 

यत्छन्ध्विष्यत्ताकाय्यं पं तत् प्रतिषिध्येत । तत्मतिभेषे 

विरोधः खाद् । नठ तद्खवान् प्रतिति । न च शेषा 



॥ ॥ > न " ~ ++ 

उत्थ ., 

ष क्रियाषतानेकेव वत्तमानता भविष्यच्च वा | अपि च 

चदर्बिधानासभावानां घटसे तरेतराभावो षटादन्यो दो 

यथा षटाभावः पटादि न ,बटेलद्धपनेव | नच षटा- 

भवः सन् पटौऽभावाककः किन्ति भाषख्धम एष॒ षटद्य 

प्राक्प्ध्व सालन्ताभावानासपि घटेन व्यपदिश्यभानत्वात् 

चटस्े तरेतराभाववत् तथैव भादात्मकता अभावानास् । 

शवञ्च सति षटख प्रागभाव दति न षटश्खपमेष प्रायुत्- 

परेरा । अध घट प्रागभाव इति घट यत् ख्यं 

तदेवोच्यते, षटखेति व्यपदेण।दुपप ्तिः। अथ कलयित्वा 

व्यपदिष्ठेत शिलाप्कख शरोरभिति यत् । तथापि 

चटसख प्रागभाव दूति कल्सितस्छौवाभावद्य घटेन व्यपदेयो 

म चटखक्पद्ोव | अथार्थान्तरं वटादुषटश्याभाव इति 

छङ्गोसरमेतत् । किञ्चान्वत्माय॒तपत्तेः श विषाखवदभाव- 

भूतस्य घटस्य खक्षारणएसन्तासम्बन्धालुपपन्तिः हिनिश्त्वात् 

सष्वन्ध्य । अदुतसिह्धानासदोष शति चेत् न भावाभाव- 

ओोरबुतसिद्चलादपपन्तेः । भावभूतयोष्ि शुतसिद्वताऽ. 
युतसिद्धता वा खाच ठ भावाभादयोरभावयोवा । तश्चत् 

शरव काय्यं" प्रायुत्पत्तेरिति सिद्म्' एतदभिप्रेत् भोता- 
याहक्गत् “नासतो बिद्यते भावोनामाशो विद्यते खतः” इति 

अथ भूतोत्यत्तिप्रजारः काणादभाष्यन्यायकन्द्लछोदं वितो 

अथा^८तत; प्रातः प्राखिनां भोगमूतये श्ेश्ररसख सिद्ध्षान- 

न्तरं स््थातगतडसि लब्धादष्टागे येभ्य लतं योगेभ्यः पषन- 

षरमाणुष बर्मित्परत्तौ तेषां परसरसंयोगेभ्यो इययकादि- 

प्रक्रमेण भान् वायुः श्छत.पन्नोदोधयमानस्तिठति" 

भा ० “अद्यपि तदाऽऽत्मना प्रासं बन्धोनास्ति तथापि प्रा- 

ष्ण्नि | 21 योग्यत्वात्! तेवां भोगभूतये चखदुःखातुभ- 

वोतृप सवे महेश्वर सिस! जने आयते तदनन्तरं 

शमेष्वासत भदान्यह्टानि ठचि" लभन्त । यदपि युग- 

षडुलपद्यमाना्ं ख्ये थकषावये१त्पन्तौ व्याप्रियस्ञाया दिगा- 

दिरचनित्यत्यारेवगे रेच्छा क्रियायक्गिखूपा तथाप्येषा तत्तत् 

कालवियेववटकािप्रापनौ कदाचित् संहारा भवति कदा- 

चित ख्यं अवति यदाषंहारा्था तद् तदहरोधादंड- 

छादनं इसिनरोध ओौदासीन्यनक्षथो जायत, यदा त्व" 

थौ लश्च भते द्] एन्तिलाभः खक्रायजननं प्रति व्यापारी 

भवन्ति ¡ इरशिनंव्धा यैस्तानि टत्तिलव्धानि खाहित।गन्यादि- 

स्वात् नि्ाथाः पृथ्येनिपातोद्न्तजात दति यथा । षथा- 

गतानि इत्तिलखानि अदानि तन्परेक्षलने ये रतरंयोगा 

चछाल्ायसयोगाखेम्यः पवनपरमाशष कमन रयनपद्यन्त 

३७ धा० भोग २ 

-शछत्पाद्य प्रजाशगे निशुङ्ग 

ड 1 

{ १११५} खत्पर 

पत्रनपररमाणवः सभ्षवायिकारणः कव्वच्यद्रदवद्ःकाण्- 

खयोगोऽखमवायिकारणमटष्ट' निजिनत्तकारणमेव' कमत 

पक्तौ तेषां पवनपरसाणनां परश्छररंयोगा जायन्ते 

नल संयोगेभ्यञ्च दयणुकान्य् त पद्यन्ते तदत वरप्रणक्ानीति, 

अनेन क्रमेण भद्ान् वायुः सत पदयमानो नभस्छाकागे 

दोधूयभानः कचिदप्रतिहतत्वा यहेगाति शययुद्गास्लि्ठति "क ० | 
. «“तदनमन्तर' तखिन्नायेभ्यः परमःणभ्यसते नैव क्रते महान् 

सलिलनिधिरुत पन्नः पोञ्च यमानः''भा०'प्रतिसोधकाभा- 

बात. सवलि क्ञवमानच्विष्ठति 'क ०} ˆ ततस्तस्िन्न ब पायिनेभ्य 

परमाणुभ्या दणकादिक्रमेण रसत पन्ना भहाष्टयिवी- 

स्थिरखभावा तिति । तत्तेजरेभ्यः यरमाणुभ्यः समु- 

तणन्ञो भङ्ांसतेजोराथिदेंदोष्यमानल्तिठति'' भ?०। 

“तदनन्तरं शलिल निपेशत्पक्यमन्तरः तख्न्नव जलनिधौ 

पाथिनेष्यः परमाणुभ्यो द्ाषटतिवो खंहता स्विरखभा- 

वाऽदतिष्टते तदनन्तरं तख्जिन्नोव महोदधौ तंजतेभ्याऽ- 

शम्यो हणकादिक्रनेणोतपन्ने7 सहांस्तेजोराशिः केन 

विदनभिभूतत्वाह् दौग्यभानस्िष्ठति यद्यमि प्रयःपाव- 

कयोः खाभाविकोविरोधोऽस्वि तधाष्यडटवशादाधाराघेय 

भावोगाहपपन्चः'क०।' एवं सचत पञ्चष चतध मद्गते 

भङेश्चरस्याभिध्यागमातान्तौ जसेभ्योऽणभ्यः पार्थिवपरमाख- 

शदितेभ्यो भडहद्ण्डमारभ्यते | 

शनलं सवेलोकपितामह बरह्माणं संकलमुवनस{हत- 

तख्खि त्,बेदन- 

ह" भा०। ““एषमनन्तरोक्रन 

कमेणोत पन्नेष जहाभूतेष भद्ेश्वरख्खाभिष्याननानात्ष - 

कल्ममाने7त. त जश्ेभ्यः परसाकभ्यः पाथि षपरमाख्स- 

हितेभ्योड हद खड लङ डम्बिमारण्यते डिष्वारक्भं पार्थि वा 

षयवा उपटम्धभासनेदं वद्किषुञ्जप्राय' मा भूत. ।. 

तच्िन्नर चत्वारि वद्नकमलानि यख त' जदा रभे. 

खछोकपिताभष्टं स्वेषामेव शोकानाभाद्य' एरुष समलं - 

भेवनः शषोत्पाद्य प्रजानां मेः जनमे विनियुक्को ' “त्व 

निदं कृख्िंति'कर। “व च महेश्वरेण विनियतो न्मा 

सिशयक्नानदैराम्यं अथय सम्यञ्च: प्रथियां क्म दिया 

विदिता क्प्ल खणत्नानभोगाडुषः चतान् प्रजापतोन् भा- 

नसानु मतुदेवधिपिदगयान् खखवारुपादतदत,रो- 

वरान् यानि चोञ्धावचानि भूतानि तानि खद्ाऽऽचयानु- ,. 

खयधमोत्तानरैरास्यैश्ववयैः शयोजतीति) भा०। नागञ्च 

वैराग्यद्धौ तान राग्यःदयःणि अतिशयेन सन्ताना 

दनि तैः सस्यन्न उप्तिः पामातिषयात् प्रासिनां धमा- 



उत्प 

धनै यथाअत् प्रत्येति | येराग्याद्पच्यपातेन प्रधर्तते। 

रेखर््यात् कमफल ' भोजयति । प्राणिनां कं विपाकः 

िदित्वोति विषिथेन प्रकारेण पाकोविपाकः कमणां 

विपाकः कमदिपाकलतः विदित्वा एताषदद्य कमफल 

भविष्यतोति कम्पादङ्पाणि न्नानभोगोयूषि 

गेषां तान् प्रजापतोन् दक्ताद्यान् सानशान् सनःरुंकल्य- 

प्रभवान् सहटेवभि पिद्गणान् मनन् देवन्षोन् पिद 

गणान् शखवाह्रूपादतञत रवान् ख्डात् जाद्मणान्, 

बाड्भ्यं चलियान्, उरूभ्यां वैश्यान्, पड्भ्या श्दरान्, 

अन्यानि चोञ्धाषचानि चुदरचुद्रतराणि भूतानि खषा 

ऋाशयालुख्पैराथेते फलोपभोगकगल' यावत् आकान्यव- 

तिष्टत इत्याशयः कम तदचु्रंरततानधर्मराग्बंश्ग्य 

खंयोजयतोति मालवा्यन्यथा न योजयतीत्ययेः» यत् 

खल केचिदेवमाचच्िरे पर ्ावत्परहन्तिरिष्टाथौ वा 

श्वाद्निष्टपरिहारादांवा नचे्टानिष्टप्रात्निपरिषारार्था, न 

चेष्टानिशप्राभ्रिपरिहारावोशवरे सभस्तावाप्रकामे सम्भवतः 

नैना जमन्निभांण प्रहत्तिरचुपपन्ना तल्नोत्तर प्राख्िनां 

भोगभूतव इति पाथा शिद्क्लायां प्रहत्तिनै खाचै- 
निबन्धनेत्यभिप्ायः । नन्वेध तद्धि सुष्मयीमेष । 11 + 

व्यत् न इःख्वलां करणया प्रटसत्वादित्लष- 
परिहारः प्राणिनां करविपाकः विदिष्वेति। पराथ प्र 

टत्तत्वेऽपि न इखमयोभेष करोति षिचित्रक्ाथयसहा 

यद्य कद त्वादिश्य्ः नेष सति कर्णथाविरोधोडःखोत. 

भादद्य वेराग्यजननहारेण परमदपुरुषार्धहेतत्वात. यदि 

ध्बाधमादपेष्छ करोति नार साधनः कन्तलभिति 
ऋनोश्वरताद्)ष इत्यखायं प्रतिसमाधिः । अाश्यातक्पैः 

धमेन्तानवैराग्येशययः संयोजयति श हि शथचप्राखिनां 

अभाहष्ट्प फलं प्रयच्छन् कथमनोश्रः स्यादिति भाषः 

नहि योग्यतादुद्छपेण श्टयानां फलवियेषप्रद्ः प्रभ- 
रःपरभुभवति । कल्याद्ावत्पन्नानां प्राणिनां सश्चशब्दार्ये 

ष्ववत्मन्नानां सङ्क तख्धाशक्यकरणाच्छन्द् व्यवद्ासानपपत्ति 

पिति चोदनायां प्रा्वश्यानयोजमिद' सःनसाजिनि। 

हि मद्ता गभवासा्दुःखप्रयन्वेन वि~ 

पृशसश्छारः जन्दान्तरातुभूतश्य सव्य न सरति | कषय 

प्जापतयो सनभ्स्तु लागा खयोनिजशरीरविभिष्टा 

दटणयन्िभो वदसर्ञाराः कसान्तरासुभूतः ` स्वमेव 
अड् (चप्ष्ुःटः सःप्रतिबह्धःत प्रतिसन्द्धले प्रति- 

ज्ञात्वा 

योजिजशरः)र 

, शन्डभालार परररं बके व्यवहरन्ति | तेष व्यव । 

{ १११६] 

द्ञःमननवानुदानः कण्उस्यानवन्तीं । 

| 

उत्प 

ाराञ्च तत्तारकत्तिनां प्राणिनाश्त्पत्तिः तदयवा 

राङ्धापरोषाभिल्यत्पद्यते व्यवहारपरम्यरया शब्दा धे व्यत॒पन्ति 

रिः "क ०। 

वेदान्तिमते भूतोत पत्तिप्रकारो बेद्ा °प ° दर्चितो यथा। 

“ततल सर्गाद्यकाले परमेश्वरः खज्यभानप्रपश्चवंचिल- 

डेठप्राणिकम्बषहलतापरिभितानिद्पितथक्तिविणेषविशिष्ट 

भायास्ितिः सन्नामद्धपातरकं निखिलप्रपञ्च प्रथमं भ्ब्वा 

वाकलयद द्द् करिष्यासोति सङ्कल्पयति “तरशत बड़ शां 

प्रजायेयेति" तेः । वत अक्षन आाकाथादोनि पद्धभू- 

तानि खपञ्चोक्तानि नन््ात्रपद्प्रतिषाद्यानि उत्पद्यन्ते 

तत्राकाशख शब्दयो, वायोस्तु शन्दस्ययो तेजसस्तु शब्द् 

स्सर्थद्पाणि, अपान्तु गब्दस्पशद्छपरसाःएथिव्यास्तु शब्द् 
परेष्ध्परसगन्वाः | न त्, शब्द् खाकाथमाल्युणतव' वा~ 

ग्बादावपि तदुपलम्भात् | नासौ श्वसः बाधकाभावात् ए 

दमानि भूतानि लियुखमायाकार्याणि अतस्तिशुषात्म- 

कानि । एतेच रुत्वयु्योपेतेः प च्चभूतैः चोललवक्चक््- 

रसनन्नाणानि पद्चन्द्रियाखि मनोबद्ाहङ्गारचित्तानि 

च जायन्ते | योब्लादीनां पञ्चानां क्रमेयंव दिग्वाता- 
कंवशूणा श्ना अधिष्टाहदेषताः .मनचादोनां. चदय क~ 

मेण चनद्रचनेखगङ्राच्युताः ऋअधिष्टाठदेवताः । एते - 

रेव रजोगु णोपेतेः पञ्चभूतेय याक्रनेष्य वाक्पा िपादपायुपर- 

स्याख्यानि कर्मन्दरियाणि जायन्ते | तेषाञ्च कमे व 

करन्द्रोषेन्द्रडय् प्रजापतयो ऽधिष्ाटृदेवताः 1 रजोय॒णो- 

पेतः पञ्चभूरतरेष पञ्चवायवः प्राणापानव्यानोदानश- 

भानाख्याजायन्ते । तत्न प्रागननकान् वायुः प्रायोना- 

सास्रस्यानवर्तो । खधागननवानपानः पायुादिस्थान- 

वर्तो । विभुद्नननवान् व्यानः श खिद्धशरोरवन्तौं । ज- 

खअशितपीतान्ना- 

दिषमोकर्णः समानः नाभिश्यानकत्ती । तंरेव तमो- 

युणोपेतं रपञ्चौ तभूत: पञ्चोरुतभूतानि जायन्ते “तासां 

लित" लिहटतमेकेकीा करवाणीति" लिंरत्कर णते: प- 

स्ोकरणोपलक्यार्धेत्वात् । पञ्चोकरणप्रकारशेलयम् । 

च््ाकाशमादौ हिधा विभश्छ तयोरेकं भागं एनचदहा 

विभच्छ तेषां चतर्थामथानां वायुदिषु् चतभूतेषु शंयो 

ज्ञनम् । रष भगु देधा विभज्छ तयोरेकं भाग घनश्च 

तङ विभज्य तेषां चदथा आअआकाथादिषु संयोजनम् । 

एवः तेजोऽपष्टयिव्यंपानामपि । तदेवभेतं कमूतखा द 

सतालम् खडधान्रश्च चतपि धमूतमयमिति इष्रिष्या दौ 



उत्प { १११७} उत्प 

८ 
ष्वा शाधिक्यात् एथव्यादिव्यव्ारः | तद्क्तम् “वे-' 

ष्यात्तहादस्तइादः” (था ० ०)दति । पूतौ कतैरप ञ्चोठतभूतं - 
सिङ्भ्थर,र' प्ररलोकयात्रानिवांडकं भोक्तपयगरनस्छायि 

मनोऽ ह्धिभ्याङपेतं न्नानेन्द्रिवपञ्चककममो.न्द्रयपञ्चकप्राणा- 

दिपञ्चकरसयुक्तं जायते । तदुक्रम् | "“पञ्चप्राएमनोन् द्धि 

दगेन्द्रियसमन्वितम् । अपञ्चोरतभूतोल्यं खच्ाङ्ग' भो- 

गसानमिति'? । तच्च ह्िषिधं परसपर ञ्च | परर" हिरण्य 
गर्मलिङ्गयरीर' भहुत्तत्वङ्पम्, अपरमस्मद्ादिलिङ्गधरीर- 

च्चाइद्धारतच््वित्याख्यायते । एव तमोयुणयुक्तेभ्यः प- 
च्चीलंतमूतिभ्योभूम्यन्तरि खग महज्जं नखपरःसत्यात्मकखेङ्ं - 

लोकसप्रकस्य ऋतखपातालवितलद्ुतलतलातलरषातलमस 

इातलाख्यखाधोलोकसप्रकख बह्याण्डख' जरायुजा खडज- 

सेदजोद्धिव्लाख्य चत्व धस्छूल शरीरा णा द्ोत्पत्तः | तत्र 

` जरायुजानि लरायुभ्योजातानि मरष्यपश्चादिशरीराणि। 

अ खडजानि अण्डेभ्यो जातानि पल्िपच्नगादिशरोराणि । 

स्ेदजानि सेदाच्लातानि युक्षमथक्षादिथरोराणि । उ- 

ह्िज्जानि ` भूमिरुद्धिद्य जातानि इक्तादिथरोराखि। 

इन्तादोनामपि पापफलभोगायतनत्वेन शरीरित्वम् । तत्र 

परमेश्वर पञ्चतत्रालादुत्पत्तौ शप्रदशावयवोपेतलिङ्ग- 

शरीरोत्पन्तो हिर ण्यगभेस्थख यरीरोत्पत्तौ च साक्तात्- 

कत्त तवम् । इतरनिखिलप्रपद्चोत्मन्तौ च ह्हिर रय गभ - 

हारा '"इन्ताहभिमास्तिखो देवता आनेन जोवेनात्मनालु- 

प्रविश्य नाभ्धपे व्याकरवाणीति शखतेः हिर रखयगभेनाम 

मूत्तिं त्रयादन्यः प्रथमोजोवः “स वै थरोरो प्रथमः सवे 

परुष उच्यने । आदिकर्त्ता स भूतानां बह्यासे समव 

न्तत?" । “हिरण्यगर्भः मवन्तं ताये" इत्या दि "तेः" । 

सांख्यमते प्रलंतिरेका नित्या अचेतना साम्याधस्यापद्चस- 

तवरजस्तमख्यात्विका, पुरुषस्तु बदवचिन्म्ाला यपरिणाभिनः 

करटस्या नित्याः । पूर्यते प्रहृतिप््य न्साच्तात्तारिणा 

परुतिलोनोपाधिकेन ऋादिविदुषा ` ई रपदाभिधेयेन 

प्वस्वाभिभावद््पसंयोगधतो खलोनाननन्तवुश्चितन्वनिदट- 

पूय ल्या व्वितादष्टसरविषा प्रशतिः सर्गाद्यफाले सत्वादि- 

युणल्लोभभापश्ना महादाद्याकारेण परिणमते । यथाच 

वरिणमति तथा दितम् सांण््०प्र भाव्ययोः यथा| 

“सत्वर जस्तमसां साभ्यायस्वा प्रतिः प्रठतिमहहान् मड । 

ोऽङ्गारोऽङ्कारात् पञ्च तन््रात्रा्लुभयमभिन्द्रियं तन््रा- 

नरेभ्यः स्यनललभूतानि रष दति पञ्चवि्तिगेयः''छ° । 

"इतवादोनि द्रव्याणि जर वैयेभिकषदिवदुयषयाः संयोगबि- | 

भागवन्वात् लघुत्वचलत्वयुरत्वा दि ध कत्वा । ते- 

ष्वल् शास्रे श्त्यादौ च शुणथन्द्ः पुरुषोपकरणत्वात् 

इसंषपशुबन्धकलियुणाककनहदादिरच्जनिमांटत्वाद्ध प्र 

युज्यते । षां सत्वादिङ्गव्याणां या सास्यावस्यान्य्,ना- 

नतिरिक्रावस्या न्य नाधिकाभावेनासं हतावस्थे ति यात् 

अक्षाययावस्ये ति निषकषेः । च्यकषार्यावस्योपलच्ितं युख- 
सामान्य" प्ररतिरिश्यथैः | यथाखते वैषम्यावस्यायं प्र- 

कतिना शप्रषङ्गात् । “शत्वं रजलम इति एषैव प्रकतिः सदा । 

एपैव शंतिजैन्तोरख्ाः पारे पर' पदम्'' इत्यादिरूति 

भिर्मणमालदधव प्रज्ञतितववचना्च । सत्वादौनामहगमाय 

सामान्येति । पुरुषव्यावत्तंनाय गुपेति । मडदादिव्या- 

वक्रनाय चोपलकितान्नभिति | भहूदादयोऽपि हि का- 

यंखत्वादि्पाः धरुषोपकरणतया यणा भवन्तीति । 

-सेदत्र प्रशतेः खद्पभेशोक्तम् । अस्या विथेषस्तु पञ्चा- 

इन्चप्रते । प्रकतेः कायौ मदान् भद्कततत्वस् ! सडदादो- 

नां सखद््प' विषश्च वल्यते । भतस कायेौऽद्कारः । 

अह्धारसख कायेहय' तन््ाल्लाण्युभयमिन्द्रियं च ।, तलो - 

भयसिन्द्रिय' नाद्याभ्यन्तरमेदेनेकाद थषिधम् | नन्नानाणां 

कार्याणि पञ्च स्युलभूताजि । स्य ल शब्दात् तन्त्रं 

खत्भूतत्वमभ्य॒ पेयम् { षरुषरस्तु कायेकारणविलद्ष्यः 

दूति इटेवं पद्धविंशतिगेणः पदाचेवयद् एतद्तिरिक्त 

चदा नाश्तोत्यथः । अथवा सत्वादीनां प्रये कव्यक्ना- 

नन्त्य' ग्शशब्दो वक्ति । अयं च पद्चविंधतिको गणोद्रव्य- 

ख्प्र एष ¦ धर्मधर्म्यभेद्।त् ठ युषकैदामान्यादीनामने- 

वान्तभौवः । रुतद्{विरक्रपदाथस्े कि ततोऽपि पूप 

विवक्तव्यतया तदस"यद्े न्य नताषद्ये त” । 

परतेरचेतमत्येऽपि दरुषभोगापवीाय' वत्सविवडा धर . 

अरेतनक्तौरयत् प्रज््तिः) यथोक्तं खांण्का० कौ० । 

“घुरुषद्य दभन थं केश्या यं तथा प्रधाभख । पङ्गन्वदभ- 

योर्पि संयोग्छत्रुतः सगः” बा” ^प्रधानस्ेति कर 

यौ प्रधानस्य सव्यंकाररसख यहुेन' पुरुषेण तद, तद- 

नेन भोग्यता प्रधानख्ध दर्शिता ततश्च भोग्या प्रधानं 

भोक्ञारभन्तरेख न सम्मनीति युक्राख भोक्तापेक्ता | परष- 

ख्यापेन्वां दर्धयति एरभ्यय कंवल्या्थैम् । तथा हि प्रथा- 

` नेना्चपरद्ः परुपस्तदतं दुःखतबरयं खाल्मन्यभिसन्यमानः 

कोवल्य' प्राथैयते तञ्च सत्वपुरुषान्यतःख्यातिरि बन्धनम् ; 

न च, खम्म्हरषान्क्षाख्यातिः प्रधानमन्तरेेति ॐवल्यायं 

पुरषः प्रधानमपरेचते | अनादित्वाञ्च संयोगगपरम्परायःः 
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भोगाय शंयुक्रोऽपि लेवश्याय एनः ंबुज्छते इति युक्षम् । 
ननु भवतवनयोः सयोगोमहद्दिसमेस्तु कृतस्य इत्यत खाइ 

तत्कतः सर्गः ख्योगो हि न महद्ादिस्मन्तरेण भोगाय 

पर्थ्थाघ्र इति रंयोगण भोगाप्वगचं षगं रोदीः" शौ ° |. 

“वतृखविटद्धि- तथाऽचेतनायाः प्रत्त द्ान्तसने बोक्ता 

निभित्त चोरद्य यथा प्रत्तिर ततस । परवपिमोचनिभित्त 

तथा प्रडन्तिः प्रधानख'सां०का० । 

पातद्धटे त प्रतिकल्यमनेकेषं प्रकनिलीनानां सगेेतुत् 

कलने गौरधात् रकस्यव #खरख तद्धिष्ानत्वाङ्गोकारेण 

प्रशते्छधा परिणाम इन्यङ्गोढतं यथा च दद्येव स्वे त्कषं 

शाव्व्ञ्" तथा रईैश्वरपन्द् १! ०५२४८ छनमभाष्यविवरखष 

दशितम् | 8 अभिव्यक्तौ च अभिव्यक्गयथा उतुपरत्ति- 

खपरता तथा खनिव्यक्निंयन्ट् ६२०० एष्ट दधतम् | 

एवं मूतभौतिकोत्प्चिप्रकारः भतमेदेन निष््पितः । 

अथ विथेषभौतिकोत् पत्तो कारणवियेषश्तावदभिधौयते 

नञ जन्बभात्नोत्पसो श्वरः आष्ट कालश्च नि- 

सिरकषार भिति नेयायिकादयः | वेदान्तिमते बद्धयेाऽ- 

विद्या्ारा निभित्तोपरादानष्ूपोभयकारणता ! सांख्यमते 

प्रकतेरुपाद् नता ; जन्यभायोतुपत्तौ द्रव्यहपादानक्षारणं 

यथा षडे कपालम् पटे तन्तवः, कुण्डले, छवख म् षमवा- 

यिकारणम् । त्तदवयवस योगञ्चासभवायिक्रारणम् । युणो- 

त्र्तौ दरव्यं समवायिकारणम् खवयव्युणो वद्धयादिसंयोगो 

वा असभवायिक्षारण' यथा षटद्धये कपालद्पं, पटश्पे 

वन्तङ्पम्, श्यामषटे रक्तोतपत्तौ अग्निरंयोगः । एब 

भात्मनि च्नानाद्य् त्पत्तौ मनःखयोगादि अस्षमवायिकार- 

अम् । संयोगगरिभागोत्पन्तौ क्रिया अषसवायिकारणम्, 

इत्याद्य यम् । ध्वे सद्पाभावोत्पत्तौ प्रतियोगो निभित्ष- | 

कारणम् । वायुदौ खपाद्यमावद्ं वात्मन्ताभावतया 

नित्यत्वम् घटाभाव नाथे तु भूतले षटापसरणं तद्- 

नयनं च तदुत्पत्तौ निभित्तक्षारणं तेनायष्ठत्पत्तिवि- 

भाथशालो चतर्थः संसमाभावः इति न्यायैकदेशिनः । 
€ 

देष्ोद् प्तिपरकारः कायश , गमेौत्पन्तिप्रकारस्च गभ 
= 1 ४५१ क. + ९. ९ शब्द् च्छते । " उत.पत्तिमान्न कत्तेत्व सव्त्रशास्ति का- 

रके | व्यापारभेदापेक्षायां करणत्वादिषम्भयः "भतत इ ० | 

“डत पत्तिषहा बाहदोषः''सांचद्ध० | “न निरोधो नचो- 

तपत्तिने बो न च साधकः | न चमे वा शक्त इत्येषा 

परायता' अभिगुक्गोक्तिः। जोवोत्पिस्तु देहा हान्तर 

अम्बन्ध एव तन्निभित्तप्रकारादि } द०७ण्भाण दर्भितः 

उत्प 

यथा ` "तद्यथा राजानमायान्तहयाः प्रत्ये नखः तयाम 
गयोऽचनैः पानेरावसयैः प्रतिकत्यन्तेऽयमायात्ययमागच्छ- 
लोत्येष' हेड बिदं बद्यायातोदमागच्छरतोति? “तलां 
शरोर परिव्यच्छ गच्छतो नाख देदानरद्भापादाने 
सामर्ध्यसस्ति देडन्द्रियदियोगात् । म चान्येऽख शत्य 
श्यानोया ग्टहमिव रान्न रोरान्तर' कत्वा प्रतीचा णा 
विद्यन्त । अथव उति कथमद्य शरोरान्तरोपादानमित्य ~ 

च्यते । सबं दाख ज गत्छकश््रं फलोपभोगायतन कञ्मफलो 

पभोगाय चायं प्रत्नो रेद् हान्तरं अतिपित्णः । तखा- 
त्स वमेव जगत्छकण्डर प्रुक्ग तत्कम फलोपरभोगयोम्य' साधनं + 

कत्वा प्रतोच्चत णव । "(छतं लोकं एरपोऽभिज्ञायत इति? 
तेः। यथा खप्रजागरितं प्रतिपिद्धोः। तत् कथमिति ९ 
लोकप्रसिद्धो दान्त उच्यते । तत्र यथा राजानं राज्चा- 
भिषिक्कमायान्तं खराद्वं उखा जातिविधेषाः कर.रकष््णो 
वा प्रा्चेनसः प्रति प्रतयेनङि पापकभ्डं खि नियुक्ताः प्रत्ेन- 

स्तस्लरादिदग्डनःदौ नियुक्ताः खता याभण्यच्च खत 

सामय; ता वथंसङ्करजा जातिविशेष सामरे पाम 

नेतार पूरं मेष रान्न गमनं बह्खाऽद् मोज्यभच्ादि- 

प्रक्षारं; पानेमदिरादिभिरावसयैख प्रासादादिभिः प्रति- 

कल्पन्ते निष्मन्न रव प्रतीकषन्तेऽयं राज, आायात्ययमाभ- 
च्छतोलेवं वदन्तः । रवं ह टष'विद् क्ोफलस्य वेदि- 
तारं शंसारिणमित्यथेः । कफल हि प्रसतनं तदेवं 

शब्देन परा्ष्यते । श्व्वाखि भूतानि शरोरकर्ंखि कर- 
खाहयहोद्टणि वादौत्यादिनि तत्कन्म प्रुक्तानि कैरव 

कम्मेफलोपभोगकषाघनेः प्रतोचन्ते । षदं बह्म भोज, करत 
चास्माकमायाति | तथेदमागच्छल्ये वमेष ठता प्रतीक 

द्वयः भाष्यम् } तत्र वि्रल्तलनेवोक्गो यधा । 

“^तद्यया दखजलायुका दशान्त गत्वाऽन्यमाक्रम- 

भाक्रम्यात्रानष्ठपसं इर्ये वनेवायमाफे द् थरोर' नितया- 

ऽषिद्यां गसचित्वाऽन्यमाक्रभमाक्रस्यासानष्ठपसं इरति । 
तद्यथा पे स्कारो पेयसो मालाषठपाद्ायन्न्नवतरं कल्या 

सतर' दपं ततुतएशमेवा यमात द् शरीर" निद्या ऽविद्या 

गमवित्वाऽन्यन्जषतरं कल्याणतर' दपं कुरुते प्रतिवि" वा 

गज्छ षा देव षा प्राख्चापलयं वा बाह्य वाऽज्योषांवा 

सूतानाम् ¡ रुषा अयभात्ना नद्ध बिद्ठानमयो भनो- 

मयः प्रा्भयञ््षुमेयः आओतभयः एथिवीलय आपोमयो 

वायुमयं अआक्षामयख जोशयोऽतेज मये; कामय ऽका समयः 

लोषमयो$क्ोधोषो भष्देभमयोऽधमेनयः व्वमयल- 

^; "ण क न 
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पूर्वा षरयशछपसं इर्त्यन्त्या वयवयस्याने । 

त्यं 
३. १ 

. दयरेतदिदम्मयोऽदोभय दूति यथाक्षारी यथाचारी तथा 

भवति खाधकारो शाधर्मषति पापकारी पापो भवति पुण्य 

ण्यं न कमा भवति पापः पापेन | अथो खलवाड् 

काममय एवाय" घररुष दूति स यथाक्रामो भवति तत्क- 

भेवति यतूक्रहभवति वत्केमे ङुर्ते यत्कम करुते तद्- 

जिरुम्बदयते"?् ० ०। 

“एड विद्यादिसन्भारषण्भ तो देहान्तर प्रतिपद्यमानो 

शक्ता पूरैः देह" पल्लव टक्तान्तरं॒प्रतिपद्यते, खथ वाऽऽ- 
तिवाद्हिकेन चरीरान्तरेण कमफलजन्दरें नोयते जिं 

वालस्य्येष शर्वगतानां कर्णानां टस्िलाभो भवश्वाो 

ख्िच्छरीरस्यख्य शङ्कचितामि करणानि ष्डतद्ध भिच्चष्ट- 

प्रदोपप्रकषा्वद्यवतो व्याप्य एनदेहान्तरारम्भ सद्ोचमु 

च्छन्ति किं षा मनोमात्र वैयेषिकरमय इव देहान्तरार- 

्भदेथं प्रतिगच्छति किंवा कल्यनान्तर्मेः वेदटान्नसमय 

भ्य॒च्यते ।त एते सर्वव घमा; सपरेऽमन्ता "दति तेः । 

स्वा्षकानि तावत् करण्डानि श्वाल्मकप्राणसश्याद्ध तेषा- 

साध्यासिक्षाधिभौतिक्षप रिष्छेदः प्राणिक्डं त्ानभावनानि- 

मित्त: । खतश्छहशात् खभावतः खवंगतानासनन्तानामपि 

प्राणानां कभ्पन्नानवासनाहर्ेणेव देहान्तरारम्भवशात् 

प्राणानां इत्तिः ख चति विकषति च । तथाचोक्तम् । 

“कमः इञ.धिणा ससो भ्केन समो नागेन सम एभिच्ति- 

भौ के समोऽनेन सर्ति” । तथाचेदं वचमभलक्रूलम् 
^ यो डेताननन्ताहपास्"इृव्यादि^तं यथा यथोपासत'' 

ददि व| ठनि वासनापूर््ंपरत्ताख्या विद्या सष्मेवन्त्रा 

ललकावह्यनसैव सलपरकाल इव कल्ये कत देहा हान्तर- 
सारम छदयस्यौव युनह्'हान्तर पूर्वा रय विश्चतोत्ये त- 

स्िन्तथे' हान्त उपादोयते वत्त ॒देष्ान्तरसश्चार इदं 
निदर्धनम् । अयथा येन प्रकारेण उणजलायुका ठणज- 

खोक द णद्यान्तसवशषानं गत्वा प्राप्यान्यं षान्तरमा^ 

्ममाक्रम्यत इत्याक्रमस्तमाक्रसमाक्रम्याखित्याल्नानमात्नः 

एवभेधायमात्ना यः 

प्रतो यः सं्ारो द्द् धरोर पूर्वोपात्तं निश्च खमन 
परतिषि्करिब पातयित्वा विद्यां गभयिल्वा बेतभ कतया 

श्वानो पशं हारेफान्यमाक्रम' दष्पान्तरलिव दजला दव 

शरीरान्तरं ग्ट्ोत्वा प्रसारिता वाखमयाऽऽत्नानद्ठप- 

कषरति । तब्राद्मभावमारभते | यथा ख्रं देषान्तर- 

सारभते । खारेान्तस्खय दव गर रारम्भवेये चारभ्य- | 

जाणे देदधे जङ्गमे स्यावरे शा, ततं च कश वधात्कर्णानि 
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उत्प 

लश्टत्तीनि संहन्यने बाद्यञ्च एुशण्टत्तिकास्यानीय' शरी. 

श्मारभ्यते | तने च करणव्य.इमपेच्छ वागादयः । 

या शअग्नादिदेवताः; शंखयन्ते रष देदान्तरार न्धिः" 

तत्रं देान्तरारश्मे नित्यो पास्षमेवोपादानषपष्टययोप- 

ष्ट्य देहान्तरभारभते अहोखिदपूरव्वभेव पुनः पुनर! दत्त 

इतयनोच्यते दष्टान्तः ! तन्तत्ैतखिन्नये यथा पेशष्कारी 

पेशः शथे तत्करोतीति पेशस्कारी छवथैकारः परेणसः 

छर मानापादायापच्छिद्य ग््होत्वाऽन्यत् पूवव खा- 

द्रवनापिमेषादरन्न्नवतरमभिनवतर कल्याण्णात् कल्याणतर' 

प तते निन्नियोति एथनेवायमाल्मेयादि पूर्ववत् | 

निल्योपाचाग्येव एधिव्यादौन्याकाशान्तानि पञ्चभूतानि 

यानि श्वे षाव बह्धणो खपे इति चते व्याख्यातानि 

पेणःस्यानोथानि । तान्ये वोषष्डद्यो पमृ्यान्यदन्च्चदेष्ान्रः 

नवतरं कल्याणतर' पं कं स्यानवियेष देद्ाम्तरमित्ययः । 

करते प्प बौ पिद्भ्यो हितं पिढलोकोपभोगयो- 

ग्यभिन्छ्ैः । ग तवपै" गन्धवयाहपभोगयोग्यस् । तथा 

देवानां देदम्, प्रजापतेः प्राजापत्यम्, बरह्मणः इद 
बाद्ञ वा, यथाकम यथाद्धतभन्येषां वा भूतानां घ- 

भ्बन्वि शरीरान्तर' कुरुत दत्य भिसब्बध्यते | यख बन्धन - 

सडन्तका उपाधिभूता चैः संदुक्तशतन्धयोऽयसिति विभाव्यते 

ते पदाथा; एञ्जोगवेदकाल प्रतिर्नििग्यन्ते । च वा अय' 

य एष संसार्यात्मा बद्धौव पर टव योऽनायाद्यतोतो 
विन्ञानभयो विन्नाभं बद्विस्तेनोपलक्प्रमाणस्तन््यः | कतम 

चऋत्तेति । योऽयं विज्ञानमयः | प्राणिति द्ाक्त 

विज्ञानभयो विन्नानप्रायो यखान््गम्मत्वससय विभाव्यते 

ध्यायतोष लेलायतौोषेति?। वथा मनोमयो सनःसन्निक- 

घौन्धनोमयः । तथा प्राणमृयः प्राणः पद्धषटत्तिसतक्यो 

जेन चेतनश्वलनोव छशष । तथा चचुन्मोयोष्धपदधेन- 

काले | पव श्रोत्रमयः शब्द् शषष्यकाछे | रष' तद तसे - 

न्द्रियख व्यापा रोद्धबे तत्तन्मयो भति । रष वुद्धप्राय- 

हारेण चक्ुरादिकर्यमयः सनु धरीरारण्भकषएयिव्याद- 

भूतभयो भवति । तन्न पाथिवादिधरीरारन्े एयदी- 
मयो भवति कथा बरुणादिलोकेषाप्यशरोरारन्भः 

श्रापोभयो भवति | तया बायव्यश्रीरारन्धे वायुभयो 

भवति । तथाकाथशरीरारन्ो श्याक्षाशमयो भवति । 

शकमेतानि तेजवानि देवशरोीराछि । तेषुारभ्यमाणे 

वन्तन्रयस्त जोलयो भवति । अतो ̀ व्यतिरिङ्गानि पन्च 

दिचरोराखि नरकषपरेतादिण्णोराखि चातेलोनसानि : 
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सान्यपेक्प्राहातेजोमय एति णव" कार्यं करणसद्ुमतमयः 

शन्नात्ना प्राप्र' बस्न्तरं पश्यन्निदभ्मयः, अदोनय इत्वप्रा- 

्रव्यािति । ए" विपरोतप्र्ययसतद्भिलाषः काममयो 

भवति । तच्िन् कामे दोषं पण्यतप्ठदिषयाभिलाधोपशे 

वित्त' प्रसन्नमकलषं भान्तं भवति तन्द्योऽकामसयः । ण्व 

स शिन्विहते कामे केनचित कासः क्रोधत्वेन परिणमते तेन 

तन्मयो भवन् क्रोधमयः | स क्राधः केनचिडुपायेन निव 

त्तिंतो यदा भवति तदा प्रन्नमनाकुलं चिच्च सदक्रोध 

उच्यते । ख" तेन तन्वः एव कासक्रोधाभ्यामका- 

सक्रोधाभ्याञ्च तन््यो भूत्वा धम्पेमयोऽधम्प मयश्च भवति । 

न हि कामक्रोधादिभि्विना धमादिप्रढसिर्पपद्यते। 

“यद्यद्धि कुरते कम्प तसत्कामख चेटितमिति'?खअरणात् । 

धमीमयोऽधन्डमयद्च भूत्या श्वेमयो भवति । समस्ते धमो - 

धर्म्यो काथं यावक्किशचिद्याढतं तत्यब' धर्माधमयोः 

फलस् | तत्मतिपद्यमानश्लन््यो भवति किं बकना 

तदेतत् ए8द्मख यदयनिदम्मयो ग्टद्यमाणविषयादिमयन 

श्तखादयमदोमयः अद इति परोक्तं काथयेश्य ग्टद्यमाेन 

निरि श्यते । अनन्ता द्यन्तःकरये भावनाविभेषाः । नैव 

ते विशेषतो निदे" ' क्य ने । तस्सि" सखिन् चे कायेतो 
ऽवगभ्यन्ते ¦ इदमख इदि वर्त तेऽदोऽख्धेति । तेन ग्ट 

हामाणकाय्यभ्येदन्मयतया निर्दिश्यते | परोक्तोऽन्तःख्या 

व्यवहारोऽयभिदानोमदोभय इति| सद्केपतस्तु यथा 

करते" यथा वाऽऽचरित शोलमख सोऽयं यथाकारौ यथा- 

चारो स तथा भवति | करण' नाम नियता क्रिया बिधि- 

प्रतिषेधादिगस्या, आचरणं नास आअनियतमिति विशेषः । 

साधकारो साधुभेवति । यथाकारोत्ब्य विथेषणम् । 

पापकारी पापो भति च | यथाचारीद्यख ताच्डील्छ- 
प्रत्ययोपादानात् ऋत्यनतात्मद्यतेव तच्छयत्व न तु 
वत्कभ्यीमात्ने रत्या शङ । पुण्यः पुण्येन कणा भवति 

पापः पापेनेति | पुरयपापकम्ममाले सैव तन्यता खान्न 
तु ताच्छील्यमपेत्तते | ताच्छील्ये ठ तस्मयत्वातिशयद्त्ययं 

विशेषः । तत्र कामक्रोधादिपूव्व कषुरा एु्टकारिता सब्ब - 
मयत्ये केतुः संसार्य कारण" देषेष्टानरशद्धार्य च । 

णत्मयुक्रो न्य दन्य हान्तर्ठपादने । तखातप् रया. 
षण्वे संसारश्य कारणरेतत् । विषयौ डि बिधिप्रतिषेधा- 

वत्र शास्त्रग्य साफल्यमिति । अयोञखष्यन्ये नन्धनमोक्षकु- 

लाः खत्राह्धः सत्यं कामादिपू्ंके षरा पये यरी - 

रपडणक्नारणम् । तथापि कामप्रयुक्तो हि एश्षः एुरा- 

उतृपत्तिक्रम इ° 

उत्प 

एण्यकम्प्ं णोपचिनोति । कामप्रहाणे तु कश्यं षिद्यमा- 

जपि एरय पुरखयोपचयकर न भवति | खर्पाचति अपि 

इर्यापुर्टे कम्मं यो कामून्ये फलारम्भ्रके न भवतः | 

तच्छात्काम णब ससारसख मूलम् | तथाचोक्तमाथर्वणे 
“कामान् यः कायते मन्यमानः खकम्पं भिजायते तत्र 

तत्रेति” । त्ात्काममय शाय घरुषो यदन्यभयत्व 
तदकारण' विद्यमानमपोत्यतोऽवधारयति काममय एषेति। 

स च काममयः सन् यांदेन कामेन यथाकामो भवति 

तत्कृठभेवति काम शषदभिलाषमाने याभिव्यक्गो यदि 
न्विषये भवति स॒यिङ्न्यभानः श्फुटोभवन् करदत्वमा पद्यते । 
कठर्नामाध्यवसायो निश्चयो यदनन्तरा क्रिया प्रवर्तते 

यत्कतभेवति यादक्घाभकारयेण क्रतना यथाखद्धेपः क्रतुरख 

सोऽय यत्कुतभेवतिं तत्कभ्पे कुरुते । यद्िषयः करतसतत्फ- 

लनिद ये यदयोग्य' कमी तत्करुते निर्व त्तयति । यत्क 
कुरूते तदभिशम्मद्यते तदोय' फलमभिसम्मदयते'" भा० । 

उत्पत्तौ क्रमः । जगता्त्पत्तिपरि- 

पश्यान् । स च क्रमः “बद्धेति प्रत्य तैत्ति ० 

भाष्ययोर्दशचितो यथा । 

“तस्माहां एतस्मादात्मन आकाशः सन्भतः आका 

शादयः वायोरग्निः अग्नेरापः अङ्धाः एयिकी 

प्रथिव्या ओषधयः ओषधिभ्योऽन्नम् अन्नाद्रेतः रेतस; 
पुरुषः ! सवा एष पुरुषोऽच्नरसमयः“उष० | “तखा- 
दिति मूखवाक्यद्छनितं ब्रह्म पराश्धश्यते । रतस्मादिति । 
भन्त्रषाक्योन, आनन्तर' यथा ललितः यद्व बाद्यण- 
वाक्येन छलितस् यञ्च सत्यः न्ञानमनन्त' बद्मोत्यनन्तर- 
भेष लक्षितम् तस्मादेतस्मादव. दमण शातन अत शब्दवाच्य 

त्वात् । श्रात्मा ह तल्दर्व॑ख' तत् सायं ख यासेति'चत्यन्त- 

शादतो बह्मात्मा। तस्लादेवखाद्बह्मण अलखर्पाद्ाकाशः 

सम्भ. तः सहतयन्चः । दाशो नाभ शब्द्युणोऽवकाशकरो 

मूरद्रव्याष्ा, तन्प्ादाकाशात् सेन सथेगुखेन पूव्यं च 
कारणरणेन चब्देन दिशु्यो वायुः,सम्भ.त इत्यदवन्तं ते । 

वायोश्च सेन दखपगुरोन पूर्वाभ्याञच्च लियुणोऽग्निः 

दभ्.तः । खन्न; सेन रसुयेन पूरव (तिभिशतरुणा 
चापः सम्प्.ता; । अहयः लेन गन्धेन पूतिः 
पञ्चरु्या एविषी सम्भता | एथिव्या चओषध्यः । चोष- 
घोभ्योऽच्नम् । अन्नादे तोद््पेण परिणतात्मुरुषः धिरः - 
पाण्याद्याशतिनान् | सवा एष पुरषोऽन्नरसमयोऽन्नर- 

सविकार: | एभ्भादतिभावित" हि सेभ्योःङ्गेभ्यक्लेजः 
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सन्भूत रेतो वीजं तसाद्यो जायते सोऽपि तथा एरुषा- 

तिरेव खात् रषजातिष जायमानानां जनकःक्लतिनियम- 

दनात् स्व्वेभाम्यब्ररसभिकारत्वे बह्धशश्य वे चाविधिषे । 

कक्षात् ¢ परुष एवग्टह्यते प्राधान्यात् | कि नः प्राघान्य' 

कभोक्तानाधिक्षारः घुरुष एष हि रक्नलादधिताञ्च अरयीं 

विदान् समयैः कम्म ्ानयोरधिक्रियते। “धुरुषत्वे वा 

भिश्तरात्ा सहि वित्तानेन सम्बन्नतसो विन्ञातः वदति 

जिज्नात" पश्यति भद् श्चस्लन वेद लोकालोको सन्येनाग्हत- 

भोतच्ततीत्येवं सभ्पन्नोऽयेतरेषां प्यूनामशनापिपासे शवा- 

भित्ताननिल्यादिद्त्यन्यरदचनात्” भा० | 

एतेषाञ्च द्याधिषठितानामेष तत्तत्कार्थ् ख्पेणा विभवः 

शार८्०नाच्ययोनि्ह्पितो यथा| 

«तदभिध्यानादेव ठ तत्तिङ्कात् सः" ०।“किमिमानि वि- 

यदादोनि भूतानि खयमेव खषिकारान् इजन्त्याहोखित् 

परमेश्वर एष तेन तेनात्मनाशतिष्ठमानोऽभिष्यायन् तं त 

विकार" शुजतीति सन्देहे षति प्राप तावत् खयमेव सुज- 

न्योति कुतः“खाकाथाद्वायुर्वायोरग्निरिष्यादि'?खातन्त्यच- 

वणात् । नन्वदेतनानां खतन्त्राणां प्रहरति प्रतिषिद्धा.नष- 

दोषः । “वन्तेलशेसत ता आापरेशषन्तेति च भूतानामपि 
चेतनत्वश्रषश्यादिव्येव' प्रापरेऽभिधीयतेि । स एष परमेश्वर. 

स्तेन तेनात्मनावति्टमानोभिध्यायंस्तंतं विकारं खजतोति. 

कृतः १ तञचिङ्काव् । तथा हि शास्तरम्'“यः एचिव्यां तिन् 

एथिव्या चन्तणो य' एयिवो न वेद यख यिव शरीर 

य: परथिीमन्तरोयमयतीत्येव जातीयकं, साध्यक्चामेव 

भूतानां प्रहन्ति" द्यति । तथा “'शोऽकामयत बह खां 

प्रजायेयेति" प्रस्तुत्य “सञ्च त्यद्धाभवत् तदाक्षान' सखयलङग- 

शतेतिच तस्व सर्वाद्मभाव' दशयति । यत्त॒ ैच्णच्रव- 

सप्रे जसोः,त् परमेश्वरम थव चदेव द्रव्यं  नाण्योऽऽतो- 

स्ति द्टाः"दतोर्खिल्न्तरप्रतिषेधात् प्रशतत्वाञ्च सत रचितः 

“^तदैच्चत ब्ध स्यां प्रजायेयेव्यल'” । “भूतानाश्त्पत्ति- 

क्रसदिन्तितिः'' शा०्भा० । 

उत्पत्तिमत् लि° उत्पसिविद्यतेऽख मतप् स्तयां ङोप् । 

उतृप्र्तिविशिष्टो ““धिपदत्पसिमताहृपस्यिता रघुः} 

उत्प्तिविधि ए. उत्पत्तिः कमस्लद्पत्तापको विधिः । 

“खर्म कामोऽश्नेभेन यजेतेत्यादौ कम्म ष्वष्पन्नापके 

विधौ । विधिशब्द वि्टतिः । उत्पिवाक्यमप्यत्र न ° । 

उत्पत्तिष्युतकम ० उत्पन्तितोव्यत्क्रमः । उत्पचिक्रमाव् 

विपरीते क्रभे। ष च चादर भाष्ययोदंभित 

= 

यथा “भूतानाछ्चतृपन्लिक्रमचिन्तितोऽपेदानोमप्ययक्रमसि- 

न्त्यते “विपर्ययेण त कभोऽतरपपद्यते च शा० ८, । 

““किमनियतेन करमेणाप्ययः,उतोत्पसिक्रमेणाय वा तदिप. 

. रौतेनेति? । लयोऽपि चोत्पत्तिस्थितिप्रलया भूतानां ब- 
क्के 

छ्मायत्ताः चर.यन्तं “यतो वा मानि भूतानि जायन्ते 

येन जातानि लवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति'? | 

तल्लानियसोऽविरेषादिति प्राप्तम् । अथ दोतुपत्तेः क्रमख 

तत्वात् प्रलयद्यापि कमाकाद्धिणः स॒ एव करमःखादि- 

तवेव प्राप्ने ततोब.मः विपर्ययेण त॒ प्रलयक्रमोऽत उत्- 

पञ्तिक्रमाङ्भविठमषेति । तथा ह शोके दश्यते येन क्र 

भेणसोपानमाख्टस्ततो विपरीतेन क्रभेणावरोषहतोति | खपि 

च दश्यते खदोजातं षटाद्यष्ययकाले खद्गावमय्येति अङ्यञ्च 

जातं हिमकरकादि खबभावमष्ये तोत्यतच्ो पपद्यते गतत्,यत् 

एथिव्यद्भोजाता शतो स्थितिकालव्यतिक्रान्तावपोऽपीयात्, 

खापश्च तेजसोजाताः सत्यस्ते जो ऽपौयुः, एव क्रमेण श्चा 

षच्छातरञ्चानन्तरमनन्तर' कारणमपीत्य सपः कायजातं 

परमकारणं परम च्छ" बद्माष्येतीति वेदितव्यम् । न हि 

श्कारणव्यतिक्रमेख कारणकारणे कायाष्ययोज्यायः। रट 

तावप्यत्न्तिक्रमविपय्ययेसैवाप्ययक्रमस्तत्र तत्र॒ प्रद््भितः । 

जगत्प्रतिष्ठा देवे ! छधिव्यस््, प्रलोयते । च्योतिःषुप 

प्रलोयन्ते च्यो तिव यौ प्रलोयते" येवमादौ । उत्पच्तिक्र- 

भस्त.त्पत्ताजेव छतत्वान्नाश्यत्रे भव्ितमहति न चासावयो- 

ग्यत्वादष्यपेनाकाङ्याते । न हि काये धियमारे कषार- 

शस्याप्ययो युक्तः कारणाप्यपे ` कार्यं खावस्यानातुपपत्त : | 

कार््याष्य्रे तु कारणखावस्थानं युक्त सृदादिषवं टचत्वात् 
भा ° तदेतत् बेद्ा०पणप्यटछक्तम् यथा । भूतानां भौतिका- 

नादश्च न कारणलयक्रमेण लयः कारण्लयसमयेकार्ययाणा- 

माखयसन्तरेग्यावस्यानादपपत्तेः किन्तु खरिक्रमविपरोत 

कुनेण तत्तत्काग्य नाथे तत्तच्जगकाट्टना थद व प्रयोजक- 

तया उपाद्ालनाशद्याप्रयोजकत्वात् अन्यथा ज्यायमतेऽपि 

सह्ाप्रलये एथिवोपरमाणगतद््परसादेरविना चापनततेः । तथा 

` च एथिव्या अस्, अपां तेजसि तेजशोवायो, बायोरा- 

काये, चाकाश जीवा इङ्कारे, तद्य हिरग्य गभा हङ्गारे, तस्य 

वाविद्यायाभित्येषं कपण प्रलयः । तदुक्तम् विष्णुपुराणे 

“जगत्म तिष्ठा देवर्भे ! एथिव्यप्त प्रलीयते । नेजखापः 

व्रोयन्ते तेजोवायौ प्रलीयते । वायुश्च लयते व्योग्नि 

तज्चावयक्ञ प्रकोयते । व्यक्तः पुरुषे ब्रह्मिषकले सम्पू. 

खोयये | एशषाश्च पर' किश्चित्या काष्टा सा परा गतिः" । 



उत्प 

उत्पत्य अव्य० उत्+पत-च्छप् ! ज्रं पतित त्ये उत्- 

पद्यपाकला सयू । जन्मप्ययदात्ते 
उत्थ ए० उतृक्रान्तः पन्थानम् अत्या ° घमा० अच् [' गस्य 

पथातिक्रान्ते रज्याग्यरोत्यतिक्रान्ते च भिन्नप्या- 
दतया अपटः पन्याः उदभावे प्रा०स° अच् समा० 

कदर्ये पथि “यरोर्प्यलिप्रख कार्या काय्यं मजानतः 1 

उतूपथप्रतिपच्् न्याय्यः भवति शासनम्?” 

खा० १५०८० | “प्रमदाय, त.पथं नेद कासक्रोधव 

शाहगम्” मठः ।“^क्िप्रावरोधाङ्गनषठत. पथेन गासू्'* माधः 
उत्पन्न लि उद्+पद-क्तं । =दुभूते । ““ौरसे इनत पन्ने 

तीयं यराः छताः?ख्ट ० “उत पच्चख एनरहत. पादः" 
न्यायप्र उत.पन्नोन इरति उल्हङ्गा ° उञ् । आत् प्चिक 

तेन हारके लि°। 

उत्प्रल न° उद्+पल-अच् |१!नोलपदो, २ करुदादौ, शदो - 
अधौ च} उतक्रान्त पलं भासम् अत्या० सभा० | 
४भांखन्टन्ये ति°। “गर्डसेदापनयन दजालान्तकणेौत 

यलानान्” भेष० । “यतोत् पलदललंव्यसस्ताण्याषठः 
छरद्धिषाम्”” ““छदु्तेक्ोात प्रलतां प्रपेहे “नवावतार' 
कभलादिषोत.पलम्” रदः '“अन्योन्यष्ठत. पीडयडत्मला 

च्याः" कभा । तञ्च लिविधं नोरं रक्त चोतञ्च शुष 

नोखोत.पलपल्रधारया'" शङ्च० । 

उत्पलगन्धिक न° उत पलस्य न्वद्य गन्धोऽखख इत. खसा ० 
शंज्नायां कन् । गोशीर्षाख्ये चन्द्मे । । 

उत्पलपच्र न° ऊत.पलख पलमिव । १ तिलक्षमेदे स््लोणां 

स्तनादौ र्नखचते च | त° । इन्दोवरख दले । 

उत्परलपच्रकं न° उत.पलपत्रभिव कन् । उतप्रलपल्लाकषारे 

शतोक्तो शस्त्रभेदे । आहार थब्द् ३२७५ घे तल्लच्छयादि 

दर्थिंतम् ।"एदिपलन ड यस्म द्विकोत् पलपल काङ् धाराणि 

दने भेदने च” चच्° || 

उत्पलभेच्यक ए°खद्तोतो करट बन्धाशतिभेरे | सच प्चट्- 

विधः | तदिमागलछ्षणादि चश दर्भितं यथा | 
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सन्धानक उत्पलमेद्रको वज्ञ रक सङ्गो गणक 
व्याहारे निव्वे^धिमो-व्यायोजिभः कपारसान्विकोऽद्ंक- 
पाटसन्विकः संचिपो दीनकर्पै धङ्ञोकरोप यटिकशं : 
काकोठक दति | तेषु एधुखायतकभोभयपालिभनिसन्धा- 
नकः । इत्तायतसमोभयपाछि सत्पलमेद्यकः । 
उरश्मोभवप {पज्रः | 

भा०. 

"तत्र समासेन प्र्चट् शकर वन्धनाकतयः } तद्यथा नेनि- 

{ ११२२1 

| 

त्प 

द्गिमः | वादार, वैकपालिरमण्डकखं ; | अपाशिर्भयतोऽ- 

ष्याहाययः | पीठोपमपालिरुभयतः, कचीणदुलिकाच्ितो 

 नि्ौधिमः। स्युलाणसमविषमपालिब्यायोलिनः । अगम्य 

न्तरदी्ैक्षपालिरितरालखपालिः कपाटसख्िकः | वाद्य 

द् चैकषपाल्िरितिराल्यपा लिरदक्षपाटसन्विकषः । तत्र॒ देते 
करे बन्धविकल्साः साध्यास षां खनामभिरेवाङतयः प्रायेण 
व्याख्याताः । स"चिप्रादयः पञ्चासाध्यास्तल शुषकपषक- 

लिर्त्यन्नपालिरितरात्सपलिः संचिप्रः | अनधिष्ठा- 

मपाः प्यंन्तयोः तच्ीणश्मासो होनकरं; | तह 

विषभात्पपालिहवीक्रः ! ययितमांशस्तब्धशिरायत छ 

च्छपालियैदिकर्णः । नि्े।सलिप्रायाल्यशोणितपाशिः 

काकोषटकपालिरिति" । ““बन्धे्वपि त॒ शोफद्ाहरागपाक- 

पिडकास्ावयुक्ता न सिद्ि्ठपयान्ति। 

उत्पलशा(सा)रिवा लि° उत.षल' तदाक्षारषष्मजच्तयखाः 
अधे अच् कष्य | अनन्मूलायः। श्ामाशतायाम् । 

` “््लादनी पयश्छा च खता चोत परसा (शा) रिका" चख °। 

उत्पलषट्क भ० चवरातोशारचिकिल्धाद्े चक्र उक्ते खौष- 
धभेद । यधा “उबरातीरारे पेवादिकमः ष्यालक्किते 

हितः । च्वरातिषारो पेयो वा पिवेत. साण्डः श्टतां 

मरः । एद्धिपर्योवलारिखनागरोत् पल धान्यकैः" । 

उत्परलावतौ स्तो . उत.पलष्ठत परलाकार' मेलमस्य्या: सठय् 

मख्यवः घश्नायां दधेः । अश्रोमेदेकाशोख ०९.अ ० अश्च 

रोको ने ¦ «मनसे चलाना चोरोदात. पू्यम- 

छरसस्कमूः । निः खता लिजगच्छी तरम हनासन्न' भगो- 

भुवः । ""उब्वं शो मेनका रम्भा चन्द्ररेखा तिरोच्चसा । 

वषुश्रती कान्तिमती लोराषषय् त पलाषती अलम्ब धा 

युणवती स्य.लकोशो कलावतो | कलानिविषुंकनिधिः 

कषूरतिलर्ोववेरा । खनङ्गलतिक्षा चापि तथा भदग- 

भोहिनो । चकोराक्चो चन्द्रकला तथा शुनिभनोहरा । 

पाश्डरावा तपोदेष्ो चार्नाशः शकिका । दारशली- 

वनी चुश्रोः शष्णणशुर्का शुभानना । तपःशुलका तीर 

लका दानपुलकरा हिमावती । पचा ख्मेधिका चे¶ राजद 

यार्थिनौ तथा । खष्टाग्निहोलिक्षा तडदाजपरेय तेद्नाः । - 

काय्यविखारयिली च हरिद्रावा इकल्िनो । दन्याशधच- 

रसां यें शसः षटिसंयुतस् । रतत सोरे 

वसन््यन्या अपि स्लियः? | 
ख । उत्प्रलिनौ स्त्री उत्पलानि शन्त्सिन् देये तेषां शशको वा 

अभ्यनतरदीरवैकपाचिराघ- | 
# 

दनि । !उत.पलरुक्तच ताया, २. ङयसमदामे च } -49६ 
ङ्ग 



उत्पा 

छा भङ्ाराज विश्वतो रूपम स्मम् । अद्िवोत.पशिनौ 

शोत्रमग्ने रिथ शिखा शुभा" भाग्व०९६चअख०। २उत.पल- 

युक्ते लि° । 

उत्पवन न ° उड्+इ- च्छ र् । यज्नियपाल्लादिसस्कारभेरे च र 

आच ब्ट० १,३,२,२९ लयोदेितो यथा । 

“प वित्राभ्यानाज्धखोत्यवनम् २ द०। "अप्र च्छन्नासावनन्न- 

नैरभौ प्रादेथनालौ कथो नानान्तयोगेोतवाङ्ग लोपकनिणिक- 

भ्याख्तानाभ्यां पाचिभ्यां “सविता प्रसव उत्इुनाम्यच्छिदर 

पवित्रो ख वसोः खयैख रण्िभिरिति प्रायतएनाति सल 

ऋन्ते य, दित व्णोम् "२ ०“ कायेभिति भेष: । अथ कं - 
लते? पवित्रे कथंवा उतपवनं १ कायैमित्ये तदयं निरे 

उमा । प्रब्दः ड च्छच्छिन्ना सयोरनिटत्यथेः। न विद्यते 

अन्तर्मध्ये गर्भो ययोल्लौ तथोक्तौ प्रादेणमानौ कुथौ । 

एवच शणयुकतौ कथो पविलसंद्नो । नानेत्यस सगायम् । 

पित्रे अन्तयोरशंस्य टे अङ्ग टो पकनिषिकाभ्याइत्तानाभ्यां 

पाणिभ्यां ग्टक्ीत्वा प्रायुत्एनाति सशन््न्त्रेण, दिष्ष्णीस्” 

नाण ०। तत्र समन्त्रकामन्त्रकव्यवस्या नाराण्टत्तौ द्भिता 

पूशामन्तरकहत पवन" विधोयते । अनेन तु समन्लकस् । 

शत्र परतानिके अमन्लकः ग्टह्य कमा णि समन्त्रकभितयेष 

विनिवेशः" इति | “'ङतृपवमप्रकारः' अतर जा°। 

५प्रो््यौषु पवितम भवतः | ते तत आदत्ते, ताभ्या- 

साज्छमु त नायको वाऽडत पवनस बनधुभयभेवेततक- 

रोति । स उत एुनाति "“खषितुहा प्रखवऽ उत्एना- 

भ्यच्छद्रेय शव्द रण्डिभिरिति शोऽसावेव- 

चनः | “खयाज्यलिप्राभ्यां पविनाभ्याम् प्रोद्च- 

्ोदत्एनाति “सविद्पैः प्रसवऽ उत्एनाति"एकषो 

वा ङत्पवनख चनु?" २२१,२१,२४,१,९,१, "द्रव्याय - 

व सदां शुद्धिरत्पवम ̀  शतम्” भलुः ““प्रादेशप्रमा 

कुशदयाभ्याखत् पवनेन शधिः" क्च, ° । 
खत्यश्य लि ° उद्+ढ थ-केरि अ ।१ऊघें पर चके ।२उन्रखे 

रद्धं टौ रेम०। 

उत्पाटन न° उद्+-पट-खिच +स् । १उन्मलने चखतोक्तो 

शब्रणबेदनामेदे च । यथा “अत च्वौ श्ेत्रणनेदना 

श्रामः तोद्मभेदनताङ्नच्छेदनावमममन्यन विच्ेषग्य च स्- 

चुभायननिदनावभद्जनश्फोाटनविटारणष्टोतृपाटनकमस्भन वि- 

'विध्लविथेषशविकरणपूरणङन्धनसम्नायङु श्चनाष्कुथिकाः 

सम्भवन्ति | 

छत्पाटक इर उटू+पट-भेदने रिच-खष.ल् | 

३८ वा० भाग २ 

श्डन्लके 

{ ११२३ ) उत्पा 

छश्ठतोक्ते २ पाल्या्पद्रवभेदे उत् षट शब्द विहतिः । 

उत्पाटिका शी श्दु+पट-खिच ल् टाप् तद्त् | 

इचख नौोरसायां त्वचि “तख खोभानि पानि त्वगखो- 

वृपाटिका बहिः | त्वच णवाख रुधिर प्रखन्दि त्वच 

खत्पटः”” इ ०० । उत् पाटनकच््रपा ̀  च्जियां च । 

खत्पात इ ° उद्+पत-षञ । †जद्खं पतने । उदु+पत-ख । 

्कश्माटागति प्रायिनां शुभगशुभद्धचके देवनिमित्ते रभूक- 

भ्पादौ श्युश्तोक्ते विल्लाव्यपालयामयभेदे च । 

““पाण्यामयास्तु विलाव्या दय् क्ताः प्राग्निबोष तान्| परि- 

पोटस्तथोत पात ऊनन्वो दुःखवर्वैनः । पञ्चमः परिशेो 

च कर्यपार्छा गदाः खूटताः । सौक्मायाविरोत्य्टः 

सहसाभिप्व्धिते । कथैशोफो भवेत पाल्यां सर्जः परि- ` 

पोटवान् । शष्णारूणनिभः स्तब्धः स वातात् परिपोटरकः। 

शव्वांभरणस' योगात्ताडनोदषेथादपि । शोफः पाद्यं 

भवेच्छयावो द्ाइपाकर्गन्वितः । रक्तो वा रक्गपिच्ताम्याच- 

स्पातः श्गदो सतः । चलादद्ं यतः कथं पाष्डां वायुः 
भ्रकष्यति । ग्टहीत्वा शकपं बुष्याच्छोपं तदशबेदनम् । 

उन्धन्यक; सकर्ड को विकारः कफवातजः । बद्धंमाने 

यदा के करण्ड द्ा'हर्गन्वितः । शोफो भवति पाक 
तवक्स्योऽसौ दुःखव्ंनः । कफाख्कुनयः कयैः स्पाभा 
विकारिष्योः । सखाषिोः पोड़काः पाल्यां कड द्ाहरग- 

भ्विताः। कफाद्क्ग.भिसम्भ.तः खविसर्पांन्नितस्ततः 1 
लिद्याद्यशषकंलों पारो परिलेोति स खतः ”। 

शुभा शुभ्चकोत् पातञ्च दिव्या नलरो्भौ मभेदात् नि- 

विधः। सच ठटण्ख'० द्थितो यथा ^याननेशरत्- 

चातान् गर्गैः प्रोवाच शानं वच्छ | तेषां सङ्कपो- 

ऽयं प्रङतेरन्यत्वतृपातः । अपचारेण नरायाप- 

से. पापसद्धयाद्कवति । खंद्चयन्ति दिव्यान्तरिशभी.- 

भाख्दुत्पाताः | सलुलानाभपचारादपरक्ता देवताः खज- 

न्त्मेतान् । तत्मविशावायं षः चान्ति" राष्ं प्रञुज्गीत । 

दिव्यं सङ्पेलतम् स्कानिरषांतपवनपरिबेषाः । गण्ड 

षुरपुरन्द्रचापादि यदान्तरि्ं वत् । भौं चरस्थिरभवं 

जच्छान्तिभिराहतं शमख्पेति | नाभि श्डदुतां 
शास्यति नो दिव्यभिःयंके। दिव्यमपि -मषपैति प्रमूत- 

कनकाच्चगोमहोदानेः । द्रायतने भूमौ गोदोहात् 
कोटिषोमाश्च। च्यान्मद्तकोथवाहनपुरद्ारषरो हतेषु 

लोकेषु । पाक्ठपयाति देऽ' परिकस्ितमधा पतेः । 

कानिमित्तभङ्गचलनखे दौ खछनिपातजल्यनाद्रानि । लिङ्गा 

अ 
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चायतनानां नाथाय मरवदेथानाम् । देषतयालाथकटा- 
चचक्रयुगकेतभङ्कपतनानि | शम्पव्यांसनसादनसङ्काञ्च म 

देथच्छपशुभदाः । छषिधम्प् पिढब्रह्नपोज्गे.त' दिनातौ- 
नाम् । यद्रदलोकपालोद्धवं पश्यनामनिष्टः तत् । धङ् 

चिढ्नेखरोतय रोधसः, विष्ण जं च लोकानाम् । ख्छन्द्- 
विशाखस्य माण्डलिकानां नरेन्द्राणाम् । वेदव्यासे 

शन्तिणि विनायङ्के वेकतं चमूनाये। धातरि शषिश्न- 

कभरखि लोकाभावाय निर्दिष्टम् । देवकुभारकुभारोषनिता- 

प्रेष्येषु वैत यत् खात् । तन्नरपतेः इमारककृभारि 

का द्लोपरिजमानाम् । रथ ःपिथाचयुल्यकनागानानेत- 

हेष निर्देष्ठम् । लारेद्चाष्य्टाभिः सर्वेभामेव फलपाकः । 

अद्धा देवविकारं शुचिः पएरोधाख्होविविः धावः ¦ 

खानङ्दना दलेपनवस््ोरभ्य चयेत् प्रतिमाम् । मधुपर्के 

रोधा भंग लिभि्च विधिवडुपतिषटव् । स्यालोपाकं 

जु्धयादिधिवन्धन्न ख॒ तशजिङ्ग; । इति धिव् धविकारे 
आन्यः सप्रराल' दिजविन् धगणाचां गोतच्धल्ो कवा । 

विधिषदवबिपालग्ेर प्रयुक्ता न तेषां भवति इरितपाको 

-दकलिणाभिच शद्धः” देषप्रतिभावंसतम् । “(राङ्क .यखा- 

भैष्निः प्रदोष्यते दष्यते च नेज्खनवान् । भदजेश्चरख 

पोडा त्च शराष्छ वित्तया ।. जलमांसादरं ज्वलने 

न्धपतिदधः प्रहरे रणो रोदः | सैन्वयाभदुरुषे च 
नाथो बह्कोभय' कुरते। प्राख/दभवनतोरणकेत्वादिष्व- 

मेन दण्षेष् | नद्धिता वा षर्साखात् परचक्रस्यागमो 

जिवनात् | धुनो ऽनग्निहमुल्ो रजस्तपञ्चा्िजि महा- 

मवदम् । व्यभ्वे निष्टुडुनाथो दथेनमपि चाङ्कि दोष- 
करम् | नगरचतुष्याद्ण्ड़जमलुजानां भयकरं उवलन- 

माधः । चू माग्निरिष् लिङग : गथ्वान्बके गगेगतुः 1 आदु- 
धज्चलनसर्पयस्नाः कोरनि्मभणवेपनानि वा | वैल 

तानि यदि शायुषे ऽपराण्याशु रौट्रणसङ्क ल वदेत् । 
मनमेव: चोरढ्ात्यमिद्धिौतव्या स्म्निः सषयै 

सर्पिषा च | अग्यादोनां वैढते शान्तिरेवं देय' चाख्िन् 

काञ्चनः ब्राद्मेभ्यः" | दूत्यभ्निवेह्तम् । “शाखाभङ्ग 
ऽकश्ाद् उशा निदिभेद्रषणो्योगम् । हसने देशश्च थं 

सूदिते च व्याधिबाङल्यम् । राष्ट.विभेदश्लन्तौ बाल 

अधो ऽतोव कुद्धमिते नखे, उच्चात् चोरखताने सर्वद्व्य- 

जयो भवति । मद्य वाहननाशः संखासः शौखितं 

मधुनि रोगः | कते दभिचभवं महद्भय' निःसरते 
कखिके | पषवविरोडे वोर्वाज्नबङ्खवः भोषे च विर- 

त्रा 

आभाम् | परतितानामुल्याने लय" भव देभजनित' च । 
एजित नृतौ इ्ठमफलं नृपवधाय निदिं दम् । धूम- 

ससिन् ज्वाला यवा भवेच्च पबधायेव | शपेय, तशु वापि 

अगसङ्खयो विनिदिष्टः। दशां डत्वे ` दथमिभौ से» 
कडविपाकः । सकन्धधूपाम्बरपूजितख् खन निषायो- 
परि पादप । लत्वा शिव खटरनपो ऽत्र कायौ खद्ेभ्य 
दत्य षड्ङ्गहोमः। पायसेन मधुमा च भोजयेद् 

ब्राह्मणान् तयुतेन भूपति; । मेदिनो निगदिताल दकषि- 
ष्वा वेते तरते मङरभिभिः”। इति टशवसतम् । ^नखे 
ऽखजयवादोनाभेकषखिन् दिलिसम्भरवो भरणम् | कथयति 
तद्धिपतौनां यमलं जात" च कुच्भफलम् । आअतिडदधिः 
द्धानां नानाफज्चद्चमभवो ठच्च । भबति छि वद्येकञ- 
खिन परचक्रख्ागमो नियमात् । अर्षेन यदा तल 
भवति तिल्लानामतलतावा शात । अच्चखचवेरखं वदा 

च विन्द्याद्य  चमहत. } 1विकवङचमं फलं वा॒श्ाभा- 

दथवा षराद्ड्िः काम् । सौम्यो ऽत्र चरः कायौ 

निर्वाषया वा पुः चान्त्यं | श्खेच दुहा विि' परेद" 
तत. चेल्रभेव प्रमं हिजेभ्यः । तद्व ध्ये चरभन् भोम 
कत्वा न दोषान् समुपैति तच्जान्" । इति खखरेडतम् । 
“इुरभिं्मनार्छामतिटच्चां शुद्धयः सुपरचकम् । रोगो 

नृदभवायां पवधो ऽनभ्नजातायामु । शीतोष्णविप- 
व्या नो सम्यग्टठघु च सखमरत्तेषु | षरसासाङ्राट.भयं 
शसोगभयः देबजनितः च| अन्यर्तौँ सपरा प्रजन्धवर्भ 

प्रधानन्छपभरणछ् । रज्ञो शस्त्ाद्योगो नांसाख्छिवसा- 

दिभिभेरक । धाग्यद्हिरयलक्फलकुठमादं वं भित भयं 
विन्द्यात् । श्ङ्कारपां श्वरे विनाशमायाति तन्नगरम् । 
उपला पिना जलशधरर्िंलता वा प्राणिनो यटा इष्टाः | 

च््रिः वाण्यतिदष्टौ द्यानामोतिसञ्जलनस् । चरशत्- 

्लौद्राणां दभो खधिरोष्णवारिष्ां वर्मे । देथविनाथो 

क्यो ऽखुन्वभे चापि नृपञुदचम् । यदपमणे कें दावा न 

दश्यते दण्ते प्रतोपा वा । देशख तदा श्द्भयभायावं 

विनिर्देश्यम् । व्यभ्डे नभसीन्द्रषहरदिवा यदा रण्डते ` 

ऽथवा रालौ | प्राच्याभपरखछां वा तदा भवेत् शृङ्खय् 

महत । य्ेन्दुपणेन्वदमोर णान योगः खले .इटि- 

विकारकाके। धान्यान्नगोकाञ्चनदचिणाचच देयाख्ञतः 

शान्तिमुपेति पापम्). । इति इष्टवेलतम् । “अपसर्प 
नदीनां नगराद्विरेक शून्यतां कुखते ! योषखाथो- 

ष्वःखामन्येषां वा इृदादोनाम् । क्तेहारुङसादव्ा, 



उत्पा { ११२५) उत्पा 

शह्लकषसुषाः प्रतोषगाच्ापि । परचकख्यागमनं नद्यः 

कथयन्ति षर्साचात. । ज्व)नाधुभक्ाया रू द्तोत्कृटानि 

चेव कूपानाम् | गोतप्रजस्ितानि च जनमरक्रष्य प्रदि- 
्ानि। तोयोत पत्तिरखाते गन्धररविप्यये च तोया- 

नाम् । सुकिलाशयविकतौ वा मद्ङ्भयः सल शान्ति 

रिस् । सलिलविकारे कुर्यात पूजां वरूणष्य वाख्ये- 

सैनः । तौरेव च जपो शुभमेव पापमुपयाति" । 

इति जलगेशतम् “प्रसवविकारे स्तः णां दिति चदःप्र्टति- 

सष्मद्धतो वा | ोनातिरिक्तक्षाले च देथकृलसङ्खयो 

भबति । नड्वोदट भट्िषगोडस्िनोष यभलोद्खवे भरण 

नर्षा । षण्मासा त्ष तिफलं शान्तौ स्लोकौ च गग जलौ । 
ना; परद्य विषये व्यक्तव्यास्ता हिताथिना । कपये 

दिजानु कारैः शान्तिः चवाल्न कारयेत् । चत- 

दोः स्युयेभ्य सूगङगव्याः परमूभिष | नगर स्वाभिनं 

जरूयलन्धया हि विनाशयेत्" । इति प्रववौ तम् | ““पर- 

योगावभिगनं भवति तिर्ामसाध धेहनाम् । उचाणा 

बान्योऽन्य' पिबति चखावा छरभिषत्म् । भासलरवेण 

विन्द्यात् तिन्विःसं थं परागमनम् । ततप्रति्रातायेतौ 

शोकौ ग्गेख निर्दिष्टौ । त्यागो विवाखनं दातं तक्षा 

शुभं भवेत् । तपे इ.ह्ञणांचाल जपहोमं कारबेश् 

ब्धालोपाकेन धातारं पना च रोहितः । प्राजापत्येन 

मन्य यजेद्वचदश्िणम्', । दूति चतष्मादवं हतम् । 

“यानं वाङबियुक्ञ यदि गच्छंच ब्रजेञ्च वाहयुतम् । 

राभवं भवति तदा चाचा सादभङ्गे च । अनित 

दबेनादः शन्ोवा तेषां ताष्डितेष् यदि गाद् । 

ब्य त्पत्तौ वा. परागमो पतिमरणं बा। गोवर - 

वतृ्यंनादा नभसि यदा षा चदररख्विरान्धत्वम् | 

भृत्य स्तदा गदा वा विस्वरं पराभिभवषः। गोखाङ्गलयोः 

सङ्ग द्ीन्पाद्परपश्छरविकारे। कोट्कनादे च तथा 

शस्त्रभयं भनिव थद दस् । वायव्येष्वेषु पतिभयु सत् 

भिरचयेत् । ऋ वायोरिति पञ्चचौ ज्याञ्च प्रयते 

िलेः। ब्राह्णणान् परमान्नेन दश्चि्ाभिख तर्त. । 

बह्च्नदच्विष्णा होमाः कर्तव्या प्रय्लतः* इति वाव- 

` ब्यवेक्ञतस् । “घुर पश्चिण) वन वरा वन्या वा निभेया विशन्ति 
श्रम् । भक्त वा दिवसचराः चएाचरा वा चरन््यङ्नि। 

सन््याहयेऽपि मण्डलमाबक्नन्तो भगा विद्क्गावा। दोप्रा- 

यां दिश्चचवा कौशलः शता भयदाः | श्वानः प्रस् 

दन्त दूष ह्वार वाश्नन्ति जभ्बका दोप्राः। प्रविभेद्वरे्द्र- 

भवने कपोतकः कौशिको यदि वा। ङक््,टर्त प्रदोषे 

ेभन्तादौ च कोकिलालापाः | प्रतिलोममण्डलचराः 

ग्छोनादप्राच्चाश्बरे भवदाः। ग्टह्चेततोरणो ष हारेष, 

च पक्िस्ुः सम्पाताः । मधुवल््मं का म्भो रुहसमद्धवा चापि 

नाथाय | अभिरस्थि्रावयप्रवेशनः मन्दिरष मरकाय । 

पणशशस्तव्याहार वपष मुनिवचश्चेदम् । मृगपचिविका- 

रेष ङ्थाद्धोभान् शदक्िणान् । देवा; कपोत दृति 

च जप्रव्याः पञ्चभिहिंजेः । श्देवा इति चैकेन देया 

गाव दिथा । जपेच्छाश्चनष्डक्त' वा भमनोतेदथिरांसि 

चः" । इति भृगपच्या दिवेलतम् । “धक्रध्वजेन्द्र कोशश्च - 

हारप्रपावभङ्गेषु । तदइत्कपाटतोर खकेद्धन† नरपते रम् । 

सन्ध्यादयख द्ोषिधूमोत््िच कानने $नम्नौ | खदराभावे 

भूमेर कस्पचच भयकरो | पाषण्डोनां नाखिकानां 

च भक्तः साध्वाचारप्रोजिभातः कोधथोलः श्यः 

कर रो विखङ्सङ्गचेता यञ्धिन् राजा तख देयख नाथः 

प्रर इर दिन् चि भिनृधोत्यायुधकाषाश्जेपाणयो भाशाः 

निगदन्तः प्रहरन्ते तल्लापि, भयं भवत्याशु । खङ्कारनेरि- 
काद्य विशतपे ताभिशेखनं यख्न् । नायकचिलितमय वा 

चमे शयं याति न चिरेण । लतापटाङ्गथवल' न सन्ध्ययोः 

भूकित" कलहयुक्तम् । नित्योच्छिषटस््रीकं च यदुग्टदं तत्- 
शयं याति) दषटषु यादधानेषु निर्दिथेन्मरकनभाशु स्यू 

ह्म् । प्रतिषालायैतेषां गमेः चान्विं चकारे साम् । महा- 

ान्त्रोऽ्य बयो भोच्छानि छमङ्ान्ति च । कारयेत सचेन्द्र 
च साडेन्द्रौभिः समर्चयेत्” इति शक्रध्वजेन्द्रकोलादिवेल- 

लस् । “नरपरविंदेशविनाे केतोरदये, ऽथ वा सरे 
न्ठोः । उत्पातानां प्रमवः सरेभवचयदोषाय | येच न 

दोषान् जनयन्त तृ पाताच्ताक्दसखभांवलतान् । ऋषिषम- 

कतै; सौवर्ि्ारदेतः बमासोक्तः । वञ्जाथनिशङोम्ब 
सन्ध्यानिर्षातनिःखनाः | परितेभरजोधमरक्गाकोासमनो- 

दयाः | द् मेभ्येा ऽच्जरसक्त हवहदुश्मफलो इमा ः। गोपथि- 

अददि शिवाय भधमाधवे | नारो ल्कापातकखुष क- 

पिखाकेन्द भणड़लस् । आअनगम्निच्छन्रखनस्फोटधमरच्छनि- 

शातम् । रक्तपञ्मार्यं शान्ध्य नभः चन्याणखवोपमस् । 

श्रितां चाम्ब सशोष' दहा सोष्ठे भं वरेत् । शक्रायुध 

षरीवेषदिदय् ऋष् कविरो हणम् । कम्योहतेनवेशत्य' रशन 

दरः चितेः । सरोनद्य् दपानानां द्रं तर खडवाः 1 

सरणं चाद्विगेहाखां वर्षा न भयावडम् । दिव्यस्ली- 

भूलगन्बषः विभानाङ्ग तदथेनम् । नशरवाखां सहव 



उत्पा { ११२६] उत्पा 

दुन च दिषाभ्बरे। गोतवादिननिर्षोषा वनपवं तसा्ुषु । 

शखद्हदिरपां हानिरपापाः शरदि शख्डताः । शोतानोलवत् 

चार्व मदेन' मृगपक्षिणाम् । रशोयक्चा दिषत्त्वानां 
थेन बागसादषो । दिशो धूमन्धक्षारा्च सनभोवन- 

पवता: | खङ्खः स्येदयास्लो च हेमन्ते धोभनाः 

चरता; । हिमपातानोलोत्पाता विद््पाह् तदेनम् । 

शष्णाञ्जनाभवाकाश तारोलकापातपिद्धरम् | चिलग- 

भीङ्गषाः श्लोषु गोऽजाश्डगपचिषु | पलार 

तानां च विकाराः शिशिरे श्एभाः । ऋदस्तभावजा 

छते दष्टाः खत प्रभप्रदाः | कतोरन्य् चोत्माता 

ष्टास्ते श्टगद्ाराः | उन्दत्तानां च या गाधाः शि 

शूनां भाषितं च यत् । स्तियो यञ्च प्रभाषन्ते तख नासि 

व्यतिक्रमः । पूवं चरति देवेष षशादच्छति मादषान् । 

नाचोदिता वाण्बटति सत्या द्योः धरतो । उत्पातान् 

गणितविवञि लोप गुङ्खा विद्ातो भवति नरेन्द्र 

बह्खभञ्च । रतसन्ह निवचन रहदमुक्त यज्न्नात्वा भवति 

गरस्तिका दरयो” 8 देख ० । “दिव्यान्तरि्ाच्रयसुक्मादौ 

भया फलं शसभथोभनं च | प्रवेद्य चारेधै समान- 

जेषु ुद्धेषु भामादिषु व्रण । भूयो वराहनिहिः 
श्छ न उुक्गमेतत् कठु' समासदषाविति तद्य दोषः। 

पञत्तंमै वषाच्यमिदमेव फलादुमोति् द ङ्िचिनक्षभिति 

प्रथित बराज्रम् । सद््पमेष तद्य तत् प्रकोतिताहकोत- 

भस् । जवोस्यह' न चेदिद्' तथापि मे ब्र बाच्यता। 

ख्लरवीधिगता इुुतिमन्तः चेमद्धभिश्शिषाय खमा: 1 

क्िणमागेगता द्यू तिङोनाः चङ्गवतस्करस्पय् कराते । 
ओोढागारगते श्डशु्रे एष्वस्ये च गिराम्युभविष्णौ । निराः 

चितिपाः चशभाजः रुहृटाच जना गतरोगाः । पोड़- 
यन्ति यदि शत्तिकां सधां रोही श्रवणमेन्दरमेव 

वा| प्रोजका छयेभपरे सङाशदा पिभा दिगनयेन 

पोद्यते। प्राच्यां चेद्लवद्वस्थिता दिनान्ते प्राच्यानां 

भवति हि वियोनृपाणाम् । मध्ये वेद्भवति डि मध्य 

देणपोङा खचंतने त सुचिरमव खवद्धिः | दच्िषां 

अक्ममाचितंस्तु तेदशचिखाषयपयोहचां खयः । होन 

खच्चतदुभिच्च विपदः सणखरेवकरिरखान्वितेः शभम् 1 

उत्तरभागे सषमयुखाः चान्तिकरास्ते तन्ञ.पतोनाम् । 
अच्छणगोरा भख्ववसां दोषकराः खदँ यन्पायाम् । 
नशनाथां तारकाः उयङाणां धूमजञ्वालापिसरूक् लिङ्गान्वि- 

तात् । आाकोश्ंवा निर्भिनि्त न यान्ति याति 

घ्वस' सर्वलोकः सभूपः । दिवि भाति यंदा ठद्डिन- 

शुयुगं दिजटद्धिरतौव तदाशु शुभा ¦ तदेगन्तश्व्टरष्णो 

ऽकयुगे जगतः प्रलयस्छिचतःप्र्टति। छनीनभिजितः' 

भवः भववतच्च भं संस्स, शन् चि) षगविनाणजत् कख - 

कर्मा शोकदः । भूजङ्गभमय ख.योज्पति वद्िनाथो 
छव" छ्य व्रजति शिद्रतो जनपद बालाकुलः । 
प्रागहारेष चरन् रविषुल्लो भत्र ष करोति च वकम् ) 

इभिच्त कुर्ते भय भिल्ाणां च विरोधमवदिम्। 

रोद्िणोशकटमकनन्द्नो यदि भिनत्ति रुधिरोऽथवा 

शिष्डो । किं बदाजि यदनिष्टसागरे जेगदगेषखपयाति सङ्क 
यमू | उद्यति सततं यद् शिखो चरति भचक्रमयेवमेष वा! 
ऋलुभवति पुराकृतं तदा फलमशुभं सचराचरं जगत् । 

धनुःस्यायो ङतो रुधिरसटशः कद्भयकषरो बलोद्योगं 

चन्दः कथयति जय" च्छाद्य च यतः | अवाकष्टक्गो 
गोध निधनमपि सखस कुरते ज्वडन्धूमायन् वा नुपतिं- 
मरणाय भवति. । च्िग्धः स्वल: समश्टङ्गो परिशालस्तु- 
क्ोदग्विचरद्नागवोयपास् । हः शौय रशमेर्िपरुक्तो 
लोक्षानन्द्कुरतेऽतोष चन्द्रः । पिल्परमेव एरहूतविधाखा- 
त्वार मेत्य च युनक्ति शशाङकः | दचिणेन न शुभो 
हितलब्छपाद् यद्य्.दक् चरति मध्यगतो वा| 
षरिष इति. भेषरेखा य तिरयम्भास्छरेदयेऽख्ते वा । 
परिधिस्तु प्रतिद्धयेी दश्डच्ल,ज् टन्द्रचापनिभः । उदये 

ञ्स्ते वा भानोर्ये दषा रश्सयस््मोषाशले , चछरचा- 
. पखण्डसृज अड् रोह्हितमेरावत' दीघ । अद्ालमया- 

खन्धया व्यक्ोभूता न तारका ्रावत् | तेजः परिहानिमखाद् 

भानोरङ्खोदयः यावत् । तद्िन् सन्ध्याकाले बिङ्केरेतैः शु- 

भाशभं याच्यम् । सदं रेत; किग्णौः सद्योवभैः भयं खैः । 
अच्छिन्नः परिघो वियञ्च विमलं श्यामा मयूखा रेः 

क्लिग्धादीषितयः सित चरधदविदुा् पूौत्तरा । क्जिग्णो 
मेषतर्दिषाकरकरोरालिङ्गितो वा यदा बृषिः खाद्य 

दि वार्कभस्तसमये मेषो मडा-्छाद्येत् । खणो वक्रः 

कत्खनो स्वः काकादै वां चिद्धौकिडिः। यिन्देशे ख. 

चश्चाकस्तलरभावः प्रायो रान्न; | वाहिनीं समपयाति 

छतो भांसभक खगगखे युयुत्धवः। यदय तद्ध. बरुषिदरवो- 

सष्ान् अप्रगेस्तु विजयो विक्रमे; । -भानोरुटये यदि 

वाश्तमये गन्ध पुर प्रतिमा धवलिनो | विन्ब निरुणद्धि 

वदा षते प्राप्ं शमर सभयं प्रषदेत् । शश्ला शान्त 

विजद्धगदु्ा ` न्या किग्धा ऋदुपवना च । पांष्वप्वा 
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जनपदनाशं घतते खक्ष रुधिरनिभा वा । यदिस्तरे्य कथितं 
सुनिभिस्तदखित् सै मया निगदितः एुनरु्तवजम् । 
छत्वापि कोकिलरूत' बलिभुग्विरौति यत्तदलभावलत- 

सख पिकन जेतम्” एषमन्वेऽ्ब तृपाताः 
न्ति विस्तरभयान्नोक्ता आकरे द्याः उत्पात विषे 

सङ्गणकमवच्जं नकालव्यवख्या रघुनन्दन दर्शिता यथा 

“ग्मः } दाहे दिशाञ्चव धराप्रकम्पे, वजप्रपातेऽथ षि- 

दारथेवा | धृते तवा पांश्ुकएप्रपाते न कारयेन््ाङ्गलि- 

कादि कार्यम् । उल्कापाते च निर्षातेतचेषाकालवषंणे | 

दद्धि व्य“ विनिर्दिष्टे न कुथा ङ्गलक्रियाम् । धूमकेतो 

स्ठतपन्ने सहे चन्द्रह्चछवोः । यषाणां रङ्गरे चैव 

म क्या चङ्ल क्रियाम् । दिष्य" वा तिद्ध" वा दुहा 
गगनभर्डले । रात्रौ चक्रधलुदधौव ङ्गलानि विषजयेत् । 

दिगदाे दिननेशषद्चः यष्े सप्र दिनानि च | भूमिकम्पे च 

सम्भते त्रपद्ाणि पटरिवजयेत् | उलकापाते च त्रितय 

धमे पञ्च दिनानि च । वज.पाते दिनमेकं वलयेत् सपक 

स्मद्ठ'> ! भोजराजः “हे रवौन्होरवनिप्रकम्मे केदद्मो- 

लक्ाप्रतनादिदोषे । अते दशाहानि वदन्ति तजन्नास्त्र- 

योदशाहानि वदन्ति केचित्” | “पहण्काले मूकम्मो- 

अकापातवज्पातादिदोषषमाहारे तयोदथाहं अश- 

द्वम् । किञ्चिदरूनतत्समाहारेऽपि दशाहम् । सहणाद्ये- 

ककदोषे ल हितिः" वाचस्यतिभिश्राः | अत्र ख्टतिसागर 
धृतश्ारसं सदे । “राज्या दिभमहासिद्खौ यन्नदानतपःच 
च । ङोमसखराध्याययोष्वव वज येहथराव्रकम् । लक्षहोमे 

महादाने वर्जयेत् खोमके भले | तपःखाध्याययोचव 

विरारन्पे त्रयोदश" इति व्यवस्था अन्यत्र । ““उल्का- 

घाते भवः कम्ये आअकालव्ेगजिते । वज्जकेदूदमोत्माते 

हये चन्द्र व्य यौः । प्रयाणन्तु त्यजेत् ल्लः सप्तरात्र 

सतः परम् । बाह्मणः चिवो वश्यल्तयजेत कम लिरा- 

लकम् । शुद्रखपक्ता चकराल् खव क्म समाचरेत् 

पराशरः प्रयाणे सप्ररालः खात् निरा तब 

ग्ने 4 एकरान' परित्यज्य कुयात पाणिखहहं से" 

भयुः । “राजन्यानां क् सप्राहं नाद्यमाना ब्रहन्तथा । 

द्रखाद्धदिनं प्रोक्तं स्वकाग्यष वे भृगुः". द्रस्याप- 

दिषयम् । क्य इत्य् पल्यम् । सङ्णाद्वम्येवभेवान्यलर 

कल्म पडितलात्" -मल०त० । पौयूषधारायां तु विष 

उक्ञः। नारदः “अनिष्ट लिविधोतृपाते -खिंड्िका 

शुतद्येने ब्रातं न इति याबरोदवाहादि मङ्गलम्” 

४७० | 

[ ११२७ | उत्पा 

वविष्ट, सव्वगासे दिनान्यष्टौ सर्व्वकाययेश्ववजदेत् | षट- 

दिनानि लिभागोने अङ्धेमासे चतदि नम् | चतथा 

विरात खात यच्शे चन्द्रर्ययोः” भारद्ः 

“डत्मातयहणादूङ्ं सप्रां भिखिले त्यजेत्” । अङ्गिराः 
^सब्वयालेत सप्राहमङ्गपासे दिनत्रयम् । व्ये 

काङ्ग लतोखासे दिनमेकं त वजयेतः “चनयोर्धिं षयव्यवख्या 

टेयभेदेना चारभेदेन चावगन्तव्या” पौश्धा० | अत्या 

वश्यककाय्यः परिहारस्ततोक्तः ज्छोतिनिवन्धे ““द्नानि 

पञ्च वरिषद्िदिन' गगेस्तु कौशिकस् कम् । यवना 

चचयेख मते पञ्च ` सदन्तो दूषयति” | प्रायुक्तवराह 

परदर्भिव शभोतपातैड भेव दिन" वच्च म् । “शरुभदोतपा- 

तैश्च दुष्ट दिजिम् "सु०चि° उक्तः । यञ्च सात्तादि- 

व्यश्स्यापितं विवाहे यदे एकदिनवच्छनम् अल्मास 

बिषयमापदिषय वा उक्रवचनजातसामङ्खयात् । 

सस्तादिविष्ये विशेषः यहणशब्टो वच्छते “एकताल 

दवोत्पातपवन प्रेवितोगिरिः"? रषुः। ओषामासे 

मत्सरोतपातवातः” भाषः  “खत्पासेन ज्ञापिते च 

पा०। ““डतप्रातगुदु्ट ्च'” च्छो ०। 
उत्पातकं लि ° उत्पातयति उत्पात" जनयति उदु+पत- 

िच् रल १उतपातजनके उट्+पत-ख.ल् । 

२ऊद्धं पतन शीले च । “ट् शोत पातकमभन्ञ कमक्तिकामशक्ञा- ` 

हतम् 1} भाण खगा अ) 1 

उत्पाद ° उत.+प्द-नावे षञ् | १उत प्तौ “दःखे च 

शोखितोत. षादे शाखाङ्गच्छेदने तथा'^या० उत. पल्तिथ- 

न्ट विद्टतिः उत्चिप्रःपादोऽनेम । “उत्शिप्रपादे बि ° । 

उत्पादक ° अङ्गं स्थिताः पादा अद्ध कए । अपदे चर 

भाख्ये गजारातौ १पशुभेदे तख षटस्यचतुच्रणतवादूडधं 

पादत्वम् । उत -परद्-णिच्-ख ल् ।रपितरि घु०। शउत- 

पाट्नकत्तरि त्रि° । उत पादकब्रह्मदाल्लोगरोयान् 

जह्वादः पिता" ““आाहङ्त पादकं केचिदपरे शेलिथां 

विड़ः'” “नोत.पादकः प्रजाभौगो तचेवान्याङ्गनाखपि'" 

सलु: । स्तिया टापि अत दत्वम् । उत्पादिका ४उत्- 

पादकस्तरियां ५ हिकभोविकषायां ब्द्चि° हैपूतिकायां 

भरवः ७ देष्हिकानाभक्षोटे चश विका.) 

उत्पादन न° उद्+पद-णिच्-च्छ्,ट् । जनने उत्पस्तिक- 

रणे “उत्पादनमपत्यस्य जातस पालनम् तथा” मलः 

उत्पाद शय इ०उद्पादः द्ग चप्रपादः चन् येते भो-ख्, । 
(टिटिर) $टिङ्िमिपशिणि हेच । र्थिधौय। तयोः 

2.1 



उत्प, 

` खन्लानपादतया शयगासथात्वम् । उत्षाड्' शवनमणख्ये 

तपाद थयनोऽप्यन । 

उत्पादित लि उद्+पद-िच-कर्मणि क्ष । जमिते। 

"'खष्यनारभभा णस्य, विभोरुत्पादधिवाः परैः माषः 

उत्ाटिन् नि° उद्+पद-णिनि । १उत्पत्तिमति । “व्व - 

शत्षादि भङ्ग.रम्” हितो °| उत्पादयति शिच् णिनि । 

शडक्षादके । “दःखोत्पादि ष्टे द्रवयं चिपन् प्राण्डर- 
स्तना?” या ° खट ° उभयतः स्तियां ङोप् । 

उत्पाद्य न्ब ° उट्+पद-णिच-ख्यप् । १जनयित्ये थे को. 

स्वा स्वयं बाधय, त पाद्य” सलः । “एलादत्षाव्य रुखग्य- 

दत्तं चेषो प्रयत" रतिः । कश््॑सि यत. । 
जननोये लि ° । “लावण्य उतपाद्य श्वास यल्लः" कुमा ० 

उतृपालो शो उन्नति" पालयति पाल-ख्ण्ः गौरा० छोष् & 

छरोग्ये शब्द । 

उत्पाव ® उट्+इ ““उदि जवतिवोतिपूट् बः''पा०प 
बाधित्वा वञ् ¦ उत्पवने यन्निवपालादेः शंख्लारभेरे 

उल्पिच््ञरः(ल) लि ° उड्+पिजि-कलन् वा छख रः। अत्यथं - 
कणे । “कव्वाणलत्पि ञ्जरजातपल); भाषः |  उतृ- 

पि्वरोभूलदशैरिल्यव; रलयोरभेद; म्खि° । ^“वडत् 
पिञ्जलकं बुद्धमासोद् वारोपसम्'” भा०शरो०२५यअ० | 

छत्पिब नि° उदू+-पा-श । उद्धत्य पाविनि । 
उत्पिष्ट बि उद्धतः पिष्ट उद्+-पिष-क्र। उद्धतः शत. 

पेषणे १उनथिते। “शसख्िष्ठक्गहठत्पिष्ट विञ्िष्ट' विव- 

स्तितघवचिप्रमतिचिप् ति््थंक्िप्नभिति षरिधम्" 

दचतोक्ते भद्िधसम्धिशक््पेऽस्लिभङ्गे तत् काव्ये तगीत 
“4िचेषेणोत्षिष शनब्रावुमयतः शोक्रामेदनाप्रादु्भावो-. 
विशेषतस्तल् मानाप्रकारा वेदज्ञा रालौ प्राडु्भवन्ति'” । 

उतूपोड लि ° उड्-पोड़-अरच् | संभ रेन शपोखके रसंबा- 
धके च । भावे घञ् । रउन्धधने । “ख त॒ वाख्वरोत्- 
परोडादिदतवत्यद्गु लवणम्” भा०व ०२१० “ज्ाकाङ्खनो 
नयनशलिलोदीडरद्वावकाश्राम्” मेष | च्यट् | उत्- 
पोडन तल न०। अ | तम्नौव खी । शङ उतृपौडयत् 
त्पोडाज्ञारके | “खन्धोन्यरतोखयडत् पलाच्छाः'" 

कुमा ०। स्तिवां छण { एच्छयते । 
उतपुच्छटं नामधादः इुच्छरदखति उद्+इच्छ+खिडः उत्- 

उतूयुच्छ ० उत्खिप्रः एच्छोयेन प्रा°्व० दा चिप्रलोपः। 

ज्ज शिप्र च्छो पौ । 

त्ूपुट बि उदुषाटित' उदमख प्रा०बण वा घाटितृशोषः। 

[ ११२८) उकत्षं 

$टशरन्धे प्रफज्ञे । तेन निरन्तम् सलाद ° अण । चौत्- 
षट तेन निष्पाद्य लि ° । तेन हरति उतशङ्गादि° ठञ् 
आत् षुटिकं तेन हारके वि स्तियां डोप्। 

उतपटक इ° उद्+षट-कू् न । संतोक्ते पा्यारुपदरवभेदे । 
“अतच नामलिङ्ग वच्छे पाल्ा्ठपद्रवान् । उत्पाटक- 

चोतृषुटकः श्यावः कर्ड युतोभ्टशसम् । ऋवमन्यः सक- 

ख्ड.को सन्िको जम्ब लस्तथा । स्लावो च दाड्वाचव 
श्टस्लोषां कमथः क्रियाम्” । शेपहत् टके दद्यात् तैल 
भेभिख साधितम्“ छन्०। 

उत्पत लि° उद्+ष-क्त । पविलादिना कलोत्पवन संख्लारे 

पाल्नादौ । इट.पच्ते उत्पवितोऽ्वनर लि °| तेन हरति 

उत्शङ्का° शण | च्ौत्त तेन हारङ्ञे ब्रि°। 

उत्येय लि ® दध. पेयम् । उदध.यपेये जादौ । 
उद्भ लि° उड़ता प्रभारख प्रा०व० गतश्ोपः । एत ` 

प्रभान्विते २उद्ङ्खिषि बद्धौ पुण्डेम०। 

उद्माश्न न° खङग.त्व प्राथत्रस् । रक्तो भोजने 

उत्परास इ° छड्+-प्र+अस-दोल्ादिष षम् । उपकारे । प्रिय" 
शोत्मासषक्रोख्ा ध्याधीरा दद्दर षा" शा१द्९। 

उद्मश्ण म° उद्+-प्र-ष्च-भावे चयट् । १उद्गप्वने 
जिङ्कादिना कखचित् पदार्थे सेग्भावने | शच्च 
इष्टौ त । श्विनि । उत् प्रो चिन् तंत्कारके लि ° च्छियां खोप 

उत्ता ख उट्+प्र+रल-ख । छद्जावने अर्थाङ्कारभेरे 
ष्यरङ्कारथन्दे एषे ६९५ विततिः । { भच्ञने 

उदूञ्जवन् न° उद्+म्.-च्छय् ट् । रषि षने (भकना) अनि 
तृञ्जवा शो उसञवति उड्, - आच । नौष्छयां अद्दुच ० 

उत्फाल इ ° उड्+फक ~ ष् । १खज्ञभ्ण रेखां तोविशवरखे च 
उत्फुक्ञ लि उद्+फ-क्ञ नि० । { विकथिते दशानाम- 

न्ोग्धवि्धोबेश्च प्रकाधिरे “खत कष्चनोलनचिनोदर 

दष्छयनासः"'साचः । २उत्ामे विण श्स््ी्ां दरेन्द्र 

1.8. मेदि ॥ 

खर्छ ए ° खनन्ति जेन उत्द-ख किञ्च नलोपः | पष्डताशेः 

शखवच्लकृख्य पातस्थाने । २जल प्रवाहे च “खासिञ्विष्. व्यम् 

गौतमाय ष्णजे” ऋ ०१,५४,५. “विष्णो; परे षरये 
मध्व उत्सः" ० १,५४.५ ग्ध साकं सिषिचुर 

हद्धिषम्'” २,९४.8, ""उद्यो वा तल जायतां हदो बा 
इण्डरोकवान्'' उथ ०६,१०६,११ उन्छ भवः उत्स 7* 

खञ् । आओौत्य तद्धने लि श्चटषिभेदे ततः गोन 

खश्चादि०्फञ् आओौनूसायन ` तद्गोले बुख्ला० च्जिवां ङोप् 



उत्स 

उत्कथ वि ° जं" गते सक्थिनी अख ष समाज स्यां डोष। 

अर्ोरके ““उत्यकथ्या अषगुद धेहि समक्ि नारा 

षन्” यजु ° २१,३१ । 
उत्सङ्ग ° उत्पन्च सजतेऽ्र उद्+-खन्ज आधारे घञ. । 

मध्यभागे “ "दरीग्ट्े त्सद्कनिवक्तभासः” कुमा ° “'दषदो- 

बासितोत्खक्ाः" रषः । “तत्स कतोतुसङ्गबलिक्रि- 
याभिः”' स्थुः ““शब्योतशक्गे निहितभसलद्टुः खदुःखेन 

गालम्" मेष । २ कोड ““तस्धोल्यङ्ग प्र्थयिन इव खस्त- 

गङ्गा इकूलाम्'' “उत्सङ्गे वा भलिनवशने सौम्य } नििष्य 

बीणाम् मेष °जद्ध' तया खजतेऽन्राघःरे बज. । ३ेउपरि- 

भागे “सौधोत्षङ्गप्रणयविखो मा मूरच्जयिन्वाः*मेष० 
उतक्रान्तः सङ्गम् अन्रा० स । ४सन्यासिनि श्करड्िते 

4 लने टा ०ख० । ५अद्धंतः सगे च । 
' उतूसङ्गादि हरतोत्ययेः उअनिभित्ते “इरतयुखङ्गादिभ्यः” 

| पा° छकग शब्दम् सच गख उलङ्ग चुप उत्ञ्त 

। उत्ञ्च त्श पिटक पिटाक" आओौत्ङ्गिकः सि°कौ० । 

उत्सङ्गिन् लि°जत्यक्ग जद्वऽवगेः अस्व इनि तयां 

डगेप् । जं खंसगेदुकतं । 
उत्सङ्गित वि ° उद्सद्धिनः उतखंलु्टाः कताः छद्यङ्गित्+ 

। तत्करोतोतवगे' ्ि-कर्भण्ि क्त । सं सरीयु्ञोठते । “उद 

कितो नुङ्गतरङ्गवबाङ्धः ° माघः | 

 उत्सच््न न ° उद्+-खनजञ-णिच ल्युट् । श्जद्धतः संयोजने 

। उत्शेषे । “समभक्नननोतृखञ्जना चार्य क्षरणेत्याद्" पार 

प तत्र उत्स ञ्जने "द ख्डमृन्नयति उत्किपतीत्येः "गि -कौ०। 
छत् संत्ति सलौ उद्+सद क्तिन् । उच्छेदे । 

 उत्सधि ए* उद्धः जलप्रवाहोधोयतेऽच्धिन् धा-कि उप° 
| स०। जल प्रवाडवति कूपादौ “'अरजैखद्वं' चुदद्र॒ ङत्छधि' 

` पिबध्यै" ऋ०१,स८,४) 

 उत्सन्र लि०उट्-सद-क्त | {उच्छिन्ने समूलषच्छित्त र्नो च 

` “भकरध्वजडवोतृसन्नविष्यङः”" काद् ० ३ेअल्पायासखाध्ये च 

“उन्छन्नयन्न इव वा एष यद्धादर्माखानि" अत०ा०२, 

५,२,४८, दशेपौखं सासवद्धातर्मासखानामलुढानबाडल्या- 

भावाइुसन्रयन्नत्वम्” भा० तेन हरति उद्भङ्गा° ठञ् | 

च्छौत्सन्निक तेन हारके व° | 

छत्सगे इ* उट्+-खुज-केणि वञ् । १सामान्यविधाने, तद्या- 

ट खति बाधके शर्व तः प्रष्धतत्वात्तयात्वम् । “^कचिद्पवा- 

दविषर्येऽष् सगेोऽभिनि विधते"? पातभा०। “खपवादेरि- 
वोद्शगां; -गतव्याइत्तवः परः" कुना ० रज्वा | भावे 

[ ११२९ ] उत्स 

वञ् । रेखपानवायोव्यापारे वि्टोत्सगः ४त्यागे ५दाने 
““तख्योव्षगेय शुध्यन्ति ज्येन तपरेव च "मतुः “श्री 
लक्तणोत्स गैषिनोततेथाः” कुमा दखमाप्रौ व्रतोत्हमैः। 
““उतसगं नेक छ्योपयुखतवात्”' आच ° चौ ०१,४, २१, ० 
“श्लोमोवसरगा वैकखाङ्धः'" काव्या ० २७,७,२५, ऽवार्भि- 
कवेद्पाठसमाप्नौ। जेदाध्ययनोतृसर्गकालच्च मिता० 
दशितो यथा “पौषमासख रोह्िर्यामष्टकायामयापि 

वा । जलान्ते छन्दां कुया इत् सगे विधिवद ष्डिः" या० 

“पौषभासख्य रोह्िणयामटकायां सामाद्ङिजिल समीपे 

छन्द्सां वेदानां खग्टद्योक्गबिधिना उतसगं इयात् | 

यदा नभा दमासे उपाकमै वदा भाषुक्ख प्रथमदिवसे 

उतरे कर्वात् । यथोक' भना “पौषे ठ कन्दसां 
कया दइहिर सजनम्ब् घः । मावशलखा वा प्रापने पूवा 
प्रथमेऽनोति" । तदनन्तरम्मलिोमहोरात्' वा निरम्य 

शएक्तपकषेषु वेदान् लब्णेघ्वङ्गान्यधौयोत । यथाह मतः 

“वथाथाखन्त॒लशल्वं बस् त्नः खन्द्खां बहिः । निरमे- 

त्मक्िणं राति यदाणेकमहननिथम् । अत खरै ठ 
न्द्ासि शुक्तेष नियतः पठेत् । बेदाङ्गानि त॒ सबाखि 

रउष्णप्ेष सम्पेदिति” ।, अलानध्यायमाहङ या 
न १ 6 € 
ल्यं प्र तेषुनध्यायः शिष्यलिग्यु रुबन्धुषु । उपाकमे खि 

चोत्सग खथाखच्रोतिये तथा? ““ङत्शगे भगृक्तप- 
चिण्यहोरालाभ्यां खङ्ाख्छ विकल ' इति भिता ०८.अोपूवा 
व्याडतीः साविद्रौच्च रिरभ्यख बेदादिषारभेव्" “तथो- 

त्से" आच ग्ट ० २.५,१२,११.उद्धजे गचब्दे पितिः । 
उत्सर्गिन् लि” उद्रगेऽसयख इनि । उत्बगेबुरि । “अ- 

यनखत्रमिशाम्'' २७,४,९१३, लिषुभिञजविकेष एकखा- 

हेताग्नि्ोमखोत्सगेाखोत्स्ित्वम्”” ककं: । अयनं 

गवामयनम् । 

ङत्सजेन न° ॐट्+-षन- चट् । दाने, शव्यागे, च। बेदोत्- 
सगंपे षस्सासत्त्व्ये वैदिकानां शक्रियाभेरे ख च 

च््ाञ्चण उक्तो यथा (ष्यभारटकायाभेताभ्यो 

देवताम्थोऽच्रेन इल्वाऽपोऽभ्य वयन्ति" २.०० । «““मध्य- 

साकायहं षरूमसान्तो पलच््णायम्" | तेन तखाः 

श्भमोपे माध्यां पौणंमाखाभित्ययैः शाखान्तरे चैवं 

दृश्यते| “ताभ्यो देवताभ्यो इता शाविन्रयादिभ्य 

ञ्म्, इद्म् । अग्निमोड् दत्वादिभ्योाऽन्रोन इत्वा 

स्या कोपाकयहष्यभक्ञतवाऽनन नेति बलेन भुवन् स्टङ्सिद 

सन्न ाद्यभिपि देवति, ततः लिटलत्+ वतो बेदारम्भ- 

बट 



उच्छ 

णम् । ततो शोमथेषं समाप्यापोऽवगाइन्त इत्यथैः 

नारा० “एता ष॒ तदेषतास्तपेयन्ति” २१य्०। 

“सात्वा सावित्राद्या नव अग्निमोड इत्याद्याच्च 

विंशति व्पयन्तील्थेः। कण्टेवता अादिश्य तर्षवेयः 

तोयान्त सत्वा तपयामोवयेकाद्नलिं शदाक्यानि छत्व 

तावत्क त्वस्तपेयेयुः' ना ° ° ।“'खाचार्यान् षन् पित" 

ख? र्येसण० | यञ्च बह्धायन्नाङ्ग तपणश्क्त तदेत- 

दङ्कतेनेदानोमपि कायैभित्यथ : | चशब्दो देवतातपण 

शम दयाथः | तेन प्रजापव्यादया अपि तष्याः । देवतास्त 

पयन्तोत्यब देवतायहण्मलापि समञ्चया्ैम् कम 

न्बोक्त एव” ना° ० । “दतदुत्यजेनम् २३० । 
“श्वद्धेय' सन्ना । ततः षण्मासान् षड्ङ्कान्यधौयीत । 

षर्मासानधोयोतेत्यारभ्य ण्रमन्ता धा सहणाध्यवन 

शनेत्याहछरेके। अन्ये त्वविेषेणेत्या्धः' ना० इ | 

डतृ्गेशब्दे द्ितेरः कालेनाख विकल, शाख्िभेदेन 

व्यव्स्य््यः “पौषे त खन्द्सां कुर्याद्ड्िरत्षजगं 

शः> भतः । । [क्ुने च 

उत्छपणश ग ° उद्+सप-ख्यट । १उत््ज्य एरतोगतौ, २उन्ञ- 

उत्छपि न् लि ° उस्खपति णिनि । उतुपतिष्णौ “पयोधरोत्- 

सपिष शौखम)णः'' रवुः | उत्सपिभिः प्रांशु 

लि्ांश्जालैः"' किरा० रखतिशयिते स्तिवां डोप । 

“उत्सर्पिणो खलं मत प्रार्थना" शकु> सा च हेस- 

चन्द्रोक्गो कालचक्रान्तंगते शकालगतिमेरे “सागर 

कोटिकोटोनां विंशत्या ख साध्यते | आअवरुपिगयां 

षड़रा उत्सपि खयां तएव परिपरणेताः । णव' दादश भिरर 

वत्तं ते कालचक्रमिदम्"'हेम ० । [पन्नायां गवि जटा 

उत्स्य स्त्री उत्+षृ-यत् । †ऋठसत्यां गभ योम्यावस्ा - 

उत्सव ए०्द्+ख- अप् । अानन्द्जनकव्यापारे विवाहादौ । 

“'छद्धिमन्तमधिकञ्धि रुतूसषः पूव्ठत्रवमपो इदत्तरः'” ““ 

त्वा विरतोतृषवान्” रुः । ““ध्मैसेदख्माकोसधंा 

यज्नोत्खषवतों शुभाम्" ““हृषटएुग्जनाकों निव्योत्सव- 

समाकुलास्” भा० व०्य०्द खर 

उत्सवसङ्त ए०्उत्खव चआओानन्द्जनकः सङ्खेतः स्तौ खयोः 
रत्यथेमहरागादा ह्वानम् यद्ध । असते यं स्तोलेव ' दास्मय- 
निवमश्ून्ये स्त्रोएुसयोरनुरागमानडेकस् रविह्ार- 

शालिनि पावेतोये जातिभेदे। भा०ख० अच्जनस्यो- 

सरदिग्विजये “पौरव युधि निच्लिल्य दुन् पव्ब॑त- 
वादिन; गमणखाुतूबषसद्धता नजबत् सप्र पाण्डवः, 

{ ११३०] उत्सा 

र्दैखण अत्र नोलक० दशितरोत्वैव व्याख्या ] तदमके 
प्रतीचोस्वेऽपि जातिभेदे “गणादत्रुषेशद्ध तान् व्यजयत् 
इरुषषभः'” नकुलस प्रतोचीविजवे ११अ ० “शरंरत्- 
सवसङ्कतान् स छत्वा विरुतोत्खुषान्"'रषुः । 

उत्सादन उट्+शुद-णिच्- लुट् ।उत्सारणे,शउदन्त ने कषाय 
द्रव्येण स्ते ह्यपसारणे २उच्छेदकरण्ये “उत्सादन 
लोकानां रात्रौ क्नन्ति छषीनि?' भा० वर १०३ 
ऋ °| “उत्सादनाथे' लोकानां धन्धनांन महाद्रः”› भा० 

व०१००्अ०।“न हि तवने किञ्चित् विव्यतेऽन्यत् प्रयोज- 

नम् । उत्साद्नच्छते नेषा बनस्यानां महादय् ते !*भा० 

ब०२३७ ० | स्वानान्तरनयने “क्रयणवेद्यारन्भण प्रव 
ग्योत्सादनेत्या °” कात्या०१४,१,११, ““उपसदन्ते प्रव- 
ग्येात् सादनम् "कात्या ° १८,९,१० | उत शाद्यतेऽन्र उद्+ 

ख्द-खिच् आधारे च्यर् | भहावीरादिपरित्वागदेथे । 
“ऊत्साद्नदेशं गच्छन्ति साभगानानन्तरम्'' कात्वा 

२६.,७,६०,उत्सादनदेथ' प्रति आगच्छन्ति उतशादन 

सङावौराणा परिग्थागः स यल देये विष्ितिः तौ", वाचम 

उत्सादनोय नि ° उड्+शद-खिच्-कलपेणि अनोयर ! रदो 
उन्द्रलनोये उखत्तं नये कषादिद्व्ये । ““कुन्ीडुनुषा- 

द्नोयानि सर्पौ'ष्या लेपनानि” च चुख्° | 

उत्सादि इ०्भवाद्यये “उव्सादिभ्योऽज् पा० अञ् प्रा्यप्र- 

छंतिश्ब्द्गणे । स च उत्स उदपान विकर विनद मद्ानदं 

महानस महाप्राख तरण तलुन (वषूकयऽे) शिवो धे 
पक्क जगतो बिष््प् अलष्प् जनपद् भरत उशीनर 

सो्र पोल्क्ण(उद्ः स्यानदेशे) एद" भज्ञकोय रश न्तर 

मध्यन्द्नि इत् मद्त् सत्वत् कुरूपञ्चाल इन्द्रावसान उण्णि- 

= ककम् उवे रेव (सो द्मादचछन्दसि) जौत्स तद्भवे ति०। 
उत्सादित नि ° उद्+सद-खिश्-क्न । उन्क.लिते उदत्तिंते च 

“भद्रासने१ पविषटः परिघायाम्बरं षुः । शस््ौ चन्दनसं- 

यक्त; पानोयरभिमन्तितेः । उत्सादितः कषाये 
बलवद्भिः छथिकितेः'' भाण्दरोग्टर्ण। 

उत्सारक ए०उद्+ष-णिच्-्वल् | दारपाे हेलच० 

तेन हि प्रभृददारतो जना दूरोक्रियन्ते इति तख तथा 

अपसारक ति. [र्बाश्ने, रेस्यानान्तरकरणे चै । 

उत्सारण न° उद्+ु-खिच्-्यद् । = शदररोकरणेः 
उत्सारित नि °उद्+-खि क्ञ । दररोशते चालिते गः 

ख्या न्त्य मङ्कु युश्केन इन्धाड़त्सारितेनेवङपान्तमादोन्?" लोला ० 

उतसाह इ, उद्+श-भन् । उद्यमे, २ अध्यवचाये, कत्ते न 
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उक 

छेष स्थिरतर प्रयले “ऊत् साहो भन्वमूल' खादिति 
नोतिविदां मतम् | प्रभुशक्गि्ेन्त्मूला तादु दाहान् 

भवेत्” इूशुक्ते रान्ञां ४ग॒णविचेषे, “चारेश्योत साहयोगेन 

क्रिययैश च कर्मणाम्" सनु; । “जोताविवोत साहगुणेन 

सस्पट्"' कुमा ०।१ कल्य णे , णब्डरल्यावलो है ले, मेदिनो 
“जार्यारम्ेषु संरन्भः स्येयाह तखा उच्यते" शा०्द्० 

उक्तलत्तणके वौररस्खय प्यायिभावे । स च दीर- 

रख स्यायो भावः “ररनिरहासञ्च शोकश्च 

कोधोतखादौ भवं तथा। जगुश्च विखयडेखमरौ 

प्रोक्ताः शमस्तथा? स्वायिनो विमञ्चद् “उतच्तमप्रशति- 

वीरः उत सास्याविभावकः 'तत)ोक्ते: । तलत्र उद्यममाने 

^“न्दोत साहः तोऽसि स्टगयापवादिना माधव्येन" 

शङ़ृ° “क्तसङ्गोऽनद्वादो शयुत्साहखमन्वितः' गोता 

“महोत साहः स्यललचयः ठतन्नोउद्कसेषकः” या ० खट ° 

अस्ये बल °मतुप् इन वा उत साषश्िनि उत शाड्व 

वदिशिद्टे व्रि द्यां डनेप् 1 

उत्साहक नि उद्+षह-ख,ख । उव ब्राषान्िते "हज- 

काभ्याभिति" पा० पष्टोनिषेधेऽपि बाजका° षव्यो 

समासः । कार्ययोत् साहकः। 

उत्साइन न° उद्+सह-खषिच्-ल्ध ट् । उतूसाहजनने 

उत् साहवहन उतसाह वद्वेयति इध-खिच्-ल्य, । बोर 

रते | ठष-ल् ट् दैत ०। उत्साहख इन्गौ न०। 

उत्साहशक्ति स्तो उत्खाहणएपशक्ि वेलम् ! रात्तां विक्रभ- 
हेतौ बले \ “शड् गुखाः ` शक्तयलिल्लः प्रभवोत्साह 
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मन्ना” अभरः | “कत्तव्येय कर्येषु स्ववान् प्रयत 

उत्साहः” भक्ञि° । 

उल्सिक्त वि उद्+सिच-क्र। १खद्िकर अतिशयते रि 

युक्तो ३उ्वैते गर्धिते च | “जामोयादस्िरां वाचखत् सिक्त 

मनसां तथा” मतुः । 

उतृसुकं लि उवद्धवति ष प्ररणे भितद्र.दिण ड कत्। 

१ दष्टावाप्रवे कालकचेपासद्हष्णौ रेद्शटायैषद्याक्त च दि- 

नावसानोतृद्धक बालता" "शरुत्वा रामः पियोदन्त' मेने 

तत्रुङ्गमोत् सकः? “वत्सोतृखकपि स्तिमिता सपर्याम्” 

“खा शङ्कयोतृकषारङ्गां चितक्रुटस्यलो जश्न" रुः । 

उतु भावः प्यज. । ओत्चचक्य तद्धा न०। दान 

वापर सौत्युक्य कल्ेपासद्िष्णता। चित्ततापत्व 

राखेददोषनिश्वसितादिकत्” सा द° | “अत क्येन 

छततवरा सहभुवा व्यवत्त्यं माना द्िया''रला° । ब्दा 

३९ वा० भागय 

{ ११२१1 उत्स 

अभूततङ्गावार्ये क्टडः । उष्य कायते उतछकायमाना 
“वद्ोतसकायमाना त्व न प्रतोपायसेऽन्तिके"' भट्टिः 

उत्सव ति° उत्कुन्तः सृतम् अत्या० स०। विधानसत- 
तोते“खलुत्स. बपदन्याखा सह त्तिः सन्निबन्धना" सावः । 

उत्सर इ उत कान्तः अतिकान्तः सर ख्यम् अया 

० । दिनात्यये हेमच०्डत ख्योदयोऽष्यन | ^्योत 
खखमन्वान्त खापयाब्युषस्”] अथय ०४,५,७, “ऊत य्य 
शायिनञ्चासन् सव्व" चान् प्रगे निथा'भाग्डा०२२८्अ० 

उत्खज्य अर उद्+ज-ख्यप् \ !त्यक्घं त्यये “"ऋदुपत्वात 

कश्मणि क्यप् । २त्वक्तव्ये निर 

उतृखष्ट नि *उद्+खज-क्त । {त्यक्त र्द्ते च | “बाद्यणा- 
नाह यतकिञ्चित्. जयोत ्धष्टः ठ निञ्लंने। तत 
कञ्चटन्यो न नयेत विभाज्यत्व' यचाकुमम् | न वाद्य 

न च तत्क्चोरं पातव्य केनचित कवित” | नद्ध इर । 
महोचोत्दष्टपशवः तिकागन्त॒कादयः” या<ख्ट० | 

उत्सेक ° उद्+सिच-षञ. । गव्ये “उपदा विविशुः 
सम्यक् नोत सेकाः कोशलेश्वरम् 'रषुः । ““नोत.सेकमगम- 

ञ्धोद' कदाचिदिह नः कुलम्" भा० आओ ११०० | 

२्उद्रेके “पातव्यं श्रासकासन्न' स श्नोत्रेके गले” 
चखद्° । रेउडत्य बहिः सेचने च । 

उत्सेकिन् वनि उव सेक+खसतयये इनि | अतिशयित 
र्युक्तं च द्टियां छप् । “भाग्ये षुत सेकिनो'" चक् ° 

उत्सेचन न°उत.कम्य आअधारमतिकुम्य भेचनम् । खाधा- 

रातिकमेख जवने (उप्चान) 
उत्सेध ° उतृसेधति कारणमतिक्रम्य वद्खते उद्+सिध- 

गत्याम् अच | देहे तख शुक्रथोखितद्ध्पष्च्छयकार- 

खातिक्रभेख वद्ध नात्षयातवस् । भावे घञ । २उचनतौ 
वद॒ कदभि हितभा वत्वात् ˆपुत्रवित्ताज्जनात् पितेन्यादौ, 

एतुजितवित्त इब उन्नत्याखवेऽपि दत्तिः तचात्वेऽपि 
विशेषणसमासे बाद्यणच्रमणादिवत् परनिपातः हिभनि- 
ष्यन्दपाण्डर दत्याद्विदिति -भेदः। यथा “पयोध- 

सोत सेधनिपातच्रूख्िताः दूति कुभा० “तख प्रभाण- 

माद्र साहिषचर्म्मोत सेधहपदि शन्ति" छश्च ^| “उत् सेध- 

निश्च तमहोरहां ध्वजेः"मावः “तच्छाखाचमसा दीर्घाः 

प्रादेथाचचत्रङ्गलाः । तथैवोत् सेधतोन्तेया्दर चातु 

द्यपि” ङन्दोगप* ""पयोधरोत् सेधविशोखं सइति" 
कमा०। कतर अच । ३उश् त्रि०। “वायव्यं खतः 
उत शेधमेऽ तं "करुते त्छादत सेध प्रजञाभयेऽभि षच 

२८४ 



द् 

५ [ तदि 

यान्त" शता ०१२,२,२,९, “उत सेधञ्च प्व तादिकं 

श्राषादं वा भा० | 

उत्खन षु °उञ्धौःखनः । १उअ्ब्द् । ब०। वहति बि°। | 

उत्स्वप्न लि°उतकान्तः ऋतिकान्तः खम त्य्योदाम् अतवार 

स० | निद्रायां बाह्यो न्दरियाखां विलोनत्वे न मनसैव श्व्व- 

व्यवहारनियमेन तद् तिकुमेख जाखद्वस्यावत् खटवच- 

नादिव्यषारे । उत्स्लपणिव अरति क्यः उत्खखठप्रायते 

यथा ऋच्छकटिके “विदूषक उत्ख्वप्नायते” खम्रट- 

पटा्थैख आषटवाचा व्यवदरतीत्ययैः । 

अरितेऽपि (खल रल अच्जञनत्त'ः दृत्ादिना 

सोताया उत्षलपनो वितः । 

उद् खब्य*उ-किष् दक“ उदोऽनू्देटायाम्' पा*नि ° एषो °द्- 

त्वम् । परकाये, रविमागे, रलाभे, ४ऊद्ग ५ त्क, 

हैप्राबल्ये, ऽअखय्े" टशक्तौ, ९ प्राधान्ये, १०बन्बने, 

११अभावे, १२मोत्ते, “तख उदिति नाभेति? छते 

१शबद्धशि च | गणरले उदः अ्थानभिधाय उदङ्क 

यया “त् प्राबल्यवियोगोषशग्योलाभप्रकाथाचय्ं ~ 

सोचण्णाभावदल प्राधान्यथक्तिष' तन्न॒ प्राबन््ये उद्धलः 

विद्नोगे उद्गच्छति । जद्खं चेदायाम् उल्तिढठति । लाभे 
साभात् शतछ्ठत्पन्नम् । प्रकाथने उङ्खरति चाचययेः 

उत्चकः । भोरे उद्गतः । अभावे उतृपथ; । दके 

उत् द्धः । प्राध.ग्दे उदः ङ्गौ उद्याङः'" 

उदक न“ उन्द्-ख्डल् नि.नखोपच्च । जे “"अभौत्वा प~ 

छतां धूचिषठदक्ष॒नावतिषठति"” सावः; । “खलत् प्रसिञ्च- 

तदक नामगोनमे ख वदरत । प्रोषिते कालगेषः खात् 

पृ दत्तोदकः शुचिः" । या० खड ० “यावानथे उदपाने 

ख्व तः संञ्तोदके गोता । “उदकस्योदः; संज्नायाम्"' 

पाण्समासे सुन्नायाशदक्खोदादेथ उदपानः उद्धिः 

उदमेषः । च्षोरोदः । "पेषंवासवाहनधिषु ” पा° । 

पूवव पदस्थस्य उद्देषः | उदपेषं पिनि उद्षाशः 

““सखरालोरुदशासतत्परा" कमा ० उदवाषहनः उद्- 

चिषटः पूरयितव्ये क्हलादौ परे वा| उदङ़ग्ने 

उद्ङ्भ्भः । “शान्द् दम्भ इताः” 
यितव्य इ्न्यादयुक्तो; उद्कपवैत उदकस्यालो इत्यादौ न । 
“मन्यौ द्नसक्त बिन्द् वञ्चभारङारवो कधगारेष 

पा० । उद्मन्धः उद्कमन्वः (जखविदोड्नम्) | 

भड्ः पूव- 

। #, 

उदौदनः उद्कौद्नः (उदकेन सिद्धः आओदगः) । ““उदौद्न' 
प्राचयित्वा शुर्षिद्मन्लमञ्मोयात्" अतभ्जा०११,६,४,१५ | 

{ ११३२) 

एवहत्तररामः- 

चद् 

खदसक्गवः (उद्कभिच्रिवसक्गवः)। उद्।वन्दुः उद्षज्; 

खदभारः उदारः (जेखद्ारकः) उद्वोबधः उदगाद्ः 

(जखावगा रः) पत्ते म ।२उदकलाष्ये तर्पय च ।““ऊमदिवभं 

निख्छनेत् न कर््थाडुदकं ततः" । ““शतोदकान् श्- 
सोखान्'› ““कामोदक' सखिप्रसाखसोयश्शुरतिवि- 

जासु “न बञ्मवारिणः कुं शकं पतिताच्च ये। 
“नाशौचोदकभाछगभ्"'इति च या०ख्ट०। 

उदक्जच्छ इण ""उदकसक्तभ्यां साशाभ्यवारेयोदक 
कच्छः" दूति विष्णो ब्रतभेरे । 

उदकक्रिया श्लो ख्दकेन क्रिया तपणम् । शाश विषिते 
जललखादितर्षंखे “एं मातामहाचाययं प्रो तानाम् दकक्रिवाः” 

या०ख्ट०। “अधनं रव श्रसतंव्यः इतप्रतिनिषिः सद्ा । 
“पिख्छडोद्कक्रियाद्ेतोः”> शख्टति ““उद्ककमेौद कार्य्या 

दयोऽप्यल्न न° । उदकदानमष्यल न० । ̂ “तोयकर्म श~ 

चारब्धे रान्नाभुदकदानिके" भाग्या०।अ° | 

उदकपरोक्षा स्तो विबादादौ लौकिशप्रमायाखामे काये 

दिव्यथपचनेहे ततृप्रकादद्च निताश्व्य* । “लेड 

साभ्िर्च त्व' वरुणेत्यभिशा्य कम् । नाभिदन्नोद्छस्यख्ु 

म्ण्लयोक जलं विशेत्” या उक्षः | प्रपञचस्तु करिता 

व्य^ | दि° तत्वे च अतुखन्धे वः | 

उदकम् अव्य०डन्द्-खकम् किञ्च । क्ेदे गखर° । साचा 

कृञि वा गत्तित्वस् । उद्कंलत्यञदकंजत्वा कञो दं ग्वे त्वधः | 

उद् कभेह ° उदकभि मेहः । चतक भेडभेदे 
तद्घचणं तत्व “तत्र चं मने दनम् दकष यमदकमेषटी 

मेहति" । दश्मेह न्द् €१० शठे विति: तवः 

असत्ये इनि । उदक्भेडिन् तद्य क्ते लि ° स्तिया ङोप् । 
उद्कल लि उद्कम्यख रसिष्याण्वा लच् | उदकयुक्त 

कजभावे मतुप् मख व; । उद्कषत् लब्नां स्त्रियां ङगेष् । 

पिच्छा इलच् । उदकिल तला निर । 

उदकष्टद् ति” उदकेन्र शदः । खत २उदकस्छेन शद्धे 

च । ततः भवादौ ण् अहशति ° हि पदषद्धिः। आौद्कशौद 

ठद्ते बि °। 

उदट्कषट्पल न° “चारः पञ्चकोसतु पलिकेस्ति 
युणोदकेः | समक्तीरं इतप्रस्य क्राथ :ज्ञोहकासलत्” 

चक्रदत्तोक्तो तभेदे । 

उद्कान्त ए खद्क्गमेषान्तः सोमा । उद्कपय्यं न्ते । (र् 

श्लत्याः पश्चिमे उदकान्ते दौच्ेरन्” आश्च० चौ १२, 

६,२, ““ओओदकषान्ता द् इव्जनो ऽदमन्तव्यः” शुक । 



खद । { ११३२) 

खदटकोय इ नामधा आस्न उद्कभिच्छति उदक 
क्यच् | उद्कोयति आतितर्षायान्त॒ उदन्यति । 

छदकोखं (य्य) ए०उ्दकेन को्ः(खंः) सं्नायाम् उदा- 

देषः + भङ्ाकरङ्चे- राजनिषे° यान्तः रत्रमा° | 
छदकैचर उ उदके जे चरति खच वा सप्तम्या अलक । 

जलचरे मतखादो । ्ध्वख् त्ख सामदोराजेत्याह 
वख्योदकेचरा विस्त इव शआखासत दति मत्खाच् 

शतण्ा० १२,४,१,१२ जलचरे एपशिकूमादौ च ते 

श्र चखते विभाजिताः ते च आनुपथन्टे ७३१ ष 

दिताः । साप्नम्यालकि उद्कचरोऽ्यल, खनि, उद् 

 कचारिन् खष्यन्र स्त्वां डोप । 

` छदकादर न° चखड्तोक्त उदरद्द्धिक्षारकरोगे | उद्रथब्दे 
बिटतिः उदकोद्रिथस्तु वात्हरत खाभ्यामित्यादि'7ञ° 

छदक्त लि उद्+अनृच- क्र । कूपादित उत्तोलिते । “ऊ- 

दकषटदक' ज्पात्” शि०्को ९ । 
छदक्प्रवण लि० उदक् उत्तरा प्रवं निन््रम् | क्रम 

ओोदचिणत उत्तरनिश्े । “अभर , उदकृपवने समे वा” 
काल्या० २,१,४ । रखत्तरशागेगतिष्ेतौ च “एष वा उ- 

द्जपरष्णोयत्तो यलनेष'विद् बह्ञा भवति” खा०ङ० । 
“खदकाप्चः ऊन्तरमार्म' प्रति हेठरिव्यथः'? भा । 

«^भ्राचौ हि देवानां दिगो उद्कपरवष्णोदोचो हि महष्वःखां 

दिण्द्किणतः रोषं प्रुदूह्येषा वे दिक् पिद. सा 

यड् दथा प्रवा खात्” यत०जरा०। १,२,५,१७ । 

उदक्य लि०उदकमहति द्य्डा ० यत् । !जलाहह बरीद्यादौ । 

९ ततक्ानारहऽएचौ २कतमत्वा स्त्रो । तखा स्ञानदिव 

शरप्ैन्तमशुदधेः ततः शह्मयेशदकाहेत्वात् तथात्वम् ।““उद्- 

क्या तिका घापि अन्त्वजं संस्प येद्यद । लिखते. 

श्ष्येत इति शातावपोऽबकौत्ः शु°्तण बद्धपरा० । 

“उदक्यया च संभाषां न कुर्वीति कदाचनः" भाग्०्पर 

१०४ अ । “उद्क्ययाखतेये च ददिजाः केचिदन- 

रनयः" भा० थान्ति०१६५ आण खथ प्रबङ्गात् प्रथम- 

गरजोदथेनतिष्यादिकफदतदौोवधमेभेदा उच्यन्त ते च विधा 

ज्रपारिजाते द्थिता बथा ।^“प्रथबक्तौ दितीयेषा णएभाशुभ 

निरीचष्यम् । कन्त व्य' ज्ञातिभिः सम्ब धयो बास्तविधान- 
तः. नत, शख्छफलम् । वराह हितायाभ् “भगा चेतव 
श्ाढया रोगिखो रक्तवासा । नौखाम्बरधरा नारी विध्वा 

क्ञायतेभ्रवम् । भोगिनो पौतवस्छा खाश्जववद्ला पतिबता । 

इका भशवा च छमगा चौमन द्श्नो'।रजो वपल मू । 

उद् 

"आलोहिते भवेदन्ध्या तवः च षुरल्रिणो | ठष्णो च 

पिधा नारौ रजख्ये तत्त लक्षणम्” विवाहो त्तरकालमेद् 

फलम् ““ऊढानां वत॒सराधन मासते प्रये तधा खल | रज 

सोदयन स्त्लोणां सवदेवाशुभावहम्'' । अथ तियिफलम् 
च्या त्तै विधक्रा नारो प्रतिपदथाइताऽख्जा । ठेघव्यद्ा 

प्रतिष्रदा हितीया पल्वद्धिंनी । सौभाभ्यदा तीया 

च चतठर्धीं इखनाशिनो | पञ्चमो चुभगा चैव षषी 

शस्प त्तिनाशिनो । सप्रमौ धननाशाय, पतरदा शौख्य 

दामो । नवमौ ज्ञेदा श््लीणां दशमो च छुखप्रदा। 

रकादण्ययेनाशाय हाद््ौ रतिवद्भिनो । त्रयोदशो शुभा- 

त्या दुर्भगा च चतुरशी । पौ्षमासो त्वमावास्या 

इः खरोगविवर्धिं नो"'। अथ मासफलम् तन वचने मालि 
विथेषेण वधव्य' लभते भरू वम् । गेथासे ब्ध षनाढया ज्चौटे 
रोगाडइता भवेत् । चाषाढे युदः परोक्तः चावखोधनद्ा 

भवेत् । भाद्र त॒ इभेगा क्लीवा द्याञ्िने च तपखिनी। 

कार्तिके निद्धंना बाला मागशीपे"बङ्प्रजा | पौषे खात् 

"चलो नारो भाषे घद्वखान्विता । फालाने सव्वं 

सपन्चा प्रथमर्तौ फलं डतम्" । अवषारफवम् । ““खा- 
दित्ये विधवा नारौ सोमे ` देन्यमवाभयात् । मङ्गले 

छयाप्रवाताय बुधे च धनिनो भवेत् । शुरौ च भकं खदा 

कन्याएुनपरूमेगौ । पौचद्डक्ारिष्यो मन्दे सियते 
भन्लेरखतः'” । अन्धलान्यथापि ““खगच्या पतिनता इःख 

घुलिखौ भोगभागिनो । पतित्रता क्गे भोगा खव्यवारादिष 

कमात्" अथ वनेलाकलम् । “प्रातःकाले रजः श््लीणां 

प्रश्नं ोकव्जनम् । सङ्गवे चखसन्तत्यौ भध्याङ्क धन- 

अन्ततः । अपराङ्क धनावाश्भिः खायाङ्क मध्यमं फलम् । 
ू््मरात्ने इखायालं मध्यरात्म धन्यः | पररान्रेऽधे 
नाचाय प्रथमत्तं फलः खदम्? । अथ स्थानफलम् | 

"“्टहमध्ये छखावाश्नि्डं हदारे वियोगिनी | ण्यां 
षदा भूभावनेकापन्यसन्ततिः'” । दृद फलम् । “र~ 

च्या दश्यते यत्त्, रजः सों छखाय तत् । विश्चख्लया 
ठ यद्ढष्ट' रजो दंधबव्यद्" ख्टतम् । रजः पश्ति चेत्क- 

न्धा एलान्वा ततृ भवेत् । खयं दृ" तथा ख्लीणा 

माक्मषाताय कल्पते" अयावाखफदम् । “(पितम रजो 

दैन्धं विदधाति पतिः ङे । देषस्याने पिद्टस्याने 

धनसूवानेऽग्यवे गसन । भागे भक्तंवियोगे च चख्छालठेय 

नप्रजाः'। अथ नशत् फलम् । "अशिनो खदा सीखा 

भरश्री कामभर्िनो । कत्तिका देन्यदा श्रेया रोड्िको 

८ 
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शश्वदा भतेत् । गस्तु कामभोगायं खद" खद्रदेवतम् । 

अदित्यथं सख दद्याद रुभं खवनम् । अल्लेधा शु- 
भनाथाय भोकायाच मषा ता । वंधव्यः फलानीहन्हे 
स्तः युत. विवद नः , चिना चिनरतह' नारो" कुर्ते , 

नाल स'थयः। सातो शुभाय नारोखां विधाखा छख- 

नाचिनो | अदहराधाथैभोगाय च्येडा भदः वियोगदा । 

शुभह्ाष्यगुभ' मूलं पूष्वेषाढाथैनाथिनी । खखदाः चोत- 

राषाढा चव्णः चुखवद्धनः | घनिापञ्चकः स्त्ोणां प्रथ 

मत्तौ छखप्रदम् । तिधिरेकगुषा प्रोक्घा न्तत च चतु- 

यणम् । वारः षष्गु्छो त्यो मासद्चाष्युणः खतः । 

वस्तं द गुणं विद्याहूथंन" च ततोऽधिकम् | अशुभं चेद्रजः 

स्त्रो प्रथमत्तौ हि व्यते । वधान तन्न कचचंव्यम- 

रिदक्नं विथेषत" इति । अय योगादिफलम् । पररि 
ध त॒ पूरव्बादधं व्यतीपाते च वै्टतौ | व्याषातच्लयोः 

ईदा मशुभं प्रथमां वम्"। विद्वि मद्रे्यथै; । अन्य- 
त्रापि ¦ “खमा खुंकान्तििदादौ व्यतोपाते च वैष्टतौ। 

परिषद त॒ पूर्वाङ्" षट. च गण्ड़ातिगर्डयोः । व्याघात 

गव, खले ठे नाद्यः पञ्चदशैव ठ् | वैधव्यमथैहानिच्च चः 
तनां महत् भयम् । वैधव्यं रलृढि च्च दारिद्रय चो ण्जोव- 

नम् । तेजोहानिं समायाति णषु एुष्पवतो भात् । अथ 
1भिफलम् } «षे सव्यभिचारा खाह.बभे परभोगिशो । ` 

भिथुने धनभोगाढ्यरा ककठें व्यभिचारिणो । एष्षादयरा 

सिराशौ ठ कन्यायां श्रीमतो तथा । विलचणां ठ. 

लायां त॒ ठञिके तु परतित्रता। इश्चारिणो धःपूरवे 

त्वपरे च पतिव्रता । भकरे भानष्ोना च बुम् निद्खंन 

बन्ध्यत। । ोने गलकच्षष्ण लम्ने यड्स'स्था विवाद 

बत्”। अथ लमग्नफलम् नारि होये "। “'लम्नख सप्रम्- 

स्याने ्छर्ययो देधव्यकारकः | युत्रहानिकरस्त्रारो ब्धः 

सत् एतदो भवेत् । टस्य तिर्धःनायुष्यं शक्र; सापत्परका- 

रकः । शनेषरे च बन्ध्या खाद्राहौ त मरणं भरम्” । 
अथ गुरुगुकोदवफलम् । “चायुः चरी: प्रौतिरारोग्यश्ठदिते 

युभागेवे। सन्दोदये विरोधः खातं ज्ञो थः खात्तामसोदये { 

नामलो राः । अन्यद । ““संमाजनोकाषढयाग्निशुपान् 

शस्ते ट् धाना कुलटातद्ा ख्यात् । तद्योपयोगे तमसि- 

स्थिता चेद्ढष्ट रजो भ्ाम्बपतौ तदा खात्"द्या[द सर्व 

च्योतिःशास्तोऽवगन्त व्बम् । 

अथ कतुखदङ्पम् ¦ “माभिसूले स्थित" इषप ्चतदं लम 
न्वितम् । तानु शर्वा दधते गमेसस्धरभकारणम् । 

अथोषख -स्थितः स्लोणां तदह्ल छकुखाहति । बाद्यात्- 

परवय प्राप्तौ छकुल ̀  विकसङ्गवेत् । उत्फक्ञ कम स्त्ोणां 

स्वभावात् प्र्तवेद्रजः । तदा प्रष्टति सर्वासां भासि भासि. 

कतभेवेदिति” । अथय प्रथमर्तौः सङ्ककाचारः प्रयो- 
गपारिज्ञाते खटतिचन्द्रिकायाम् ।““प्रथमन्तौ त॒ प्रश्मिटाः 
पतिषठलवतो स्तिया; । अच्षतेराखन' कुर्या सखि खाच 
पवेगवरेत्। रिद्रागन्ुष्पादोन् दद्या्ताम्ब् लक्षसलजः । 

च्छाशिषोपाचयेदु्ताः पतिपुल्रवतो भव । द्ापैनीराजन' 
कयां त्वदोपे वाखयेद्ध हे । ताः सर्वा; पूजयेतशादन्ध पुष्या 
छतादिभिः। लव्णापूपशह्रदि दद्यात्ताभ्यः खय- 
कितः" अन्वद्धाह दच्च | “चात्तवाभिञचता नारी नैका 

बेष्नि संवित् । न संखे ̀ बजेदद्धिःतात्वा पापात्- 
परषच्यते । आअद्माभ्यञ्जने ल्लानं प्रवास दन्वधावनम् । 
मं बु्याद्वावा नारो पहाणामोच्ण' तथा । नखानां 
सन्तं रब्छाख पला दिबन्धनम्” । नेत्वदुसौ सएव “दग्धे 
शरावे भूञ्ञोत पेयं चाङ्लिना पिवेत्” । अथ रजस्वला 
स्मशुदिविधानसम् शडतिरलावल्यां दलः “उद्क्ये दे 
सगोनरे वा सवौ वाऽयवा शनः; । तयोः सानं भिधः 
सपय पञ्चगव्यं ततः पिबेत् | सवर्णं योनिसम्बन्वे सोने 
च रजसे । भिधः स स्प,शतोऽमलत्या स्ानमानेण शु- 

इ्यतः। भत्यैकरालं नाञ्चोतः पञ्चगथ्य' पित्ततः । 

उदक्ययो यैदान्योज्यभसम्दन्ः खव्यैयोः । स्स गेदमत्था 
स्ञात्वा च तिन्राद्यात् शुविषेत्” । तख्धिन् स्ख 
दिने ।“व्या ठ नाऽऽद्यादाशुह्े भक्ता चेत् प्रतिवासरम् । 
पोषण" तद् केचिदाङस्तद्दिनरुख्यया । उपवासे- 

स्वयक्ता चेत्ततृसमं द्ानमाचरेत् । सम्भाषेतां स्थतां 

वा ब्राह्मण्यौ च रजखले। आस््ञानकालान्नाओ्रोतो- 

दुपभे. मत्या मिथः कचित् । स्ताल्योपवास" दरव्यातां 

पञ्चगव्येन शुध्यतः | एवमभ्यसतञ्चाद्द्प्रायच्चितः समा- 

चरेत् । मत्या रज्खलन्योन्य टषलो' ब्राह्मणो ख, 

भेत् । अ सानकःलान्नान्नोयादतिशच्छु समाचरेत् । चा- 

खडाल सात्तंवा नारी शं्मथेत् भोजनान्ते । वाम्यता' 
बह्हिरासौनाऽऽख्हानकालादुपोषणस् | प्राजाप्द्चरेत् प- 

श्वात् पञ्चगव्यं ततः पितरेत् । विप्रान् हाद्थसंख्याकान् 

भोजयित्वा विशुध्यति । इध्मियो ससम थेन्धो हाद्व वा 
मर् स्तिवम् । छानादर्ाङः न मङ्धोत मूका रच्छुः समा- 
चरेत् । स्छ्ोदक्या पञ्चनखात् दिशपंकथफान् पन् । 

खणडजानि च सर्वाश्णि माद्यादा क्ञानवाषरात्" । परः- 
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शर! । “"रञ्जखला यदा ददा शुना अम्ब करासनेः । 

पञ्चरात्रं निरष्ारा पञ्चगव्येव शुद्धति। उब" ठ हि- 

य बे धे ठ निरु व । चतर्गख' खं मूच 
द ेऽन्लराव्रता भवेदिव'* । 

वखधा नेसिंत्तिकखानशुहिच्तानप्रशारस्तबगव दर्शितः 

यथा । वव, चेमिचिङ्स्नालप्रकारस्तु खव्य्थसारे । “सामे 

मैथिचिके प्राप्रे र्जोदर्यने पाव्रान्वरिततौयेन ्नात्वाद्धिः 

विक्कमान्रा वसाङ्गोपाङ्ः वद्र स'निष्मीद्यान्छवद्छधारणं 

छत्वा दतद्धरेदिति” । अथ शुद्धिलानं शटभ्य्स!रएद । 
रजका षटिद्धत्तिशाधिः चौं लत्वा घलं प्रचास्- 

दन्तधावभपर््यकः संगवे ायात्? इति । अथ खाना- 

जनरवः ̀ रञजःख्मवे वियेदाऽभिषीयते । कात्धायनेन 

.^र्अखश्चा षदा जारो विात्र्दएवि्भेदेत् । प्रयमेऽङजि 
चाण्डाखो हितोयै बाह्मातिनो | वीये रजको पोका 

अदथेहनि शुद्धयति । अन्तं; णडा च॑तर्ेऽछि क्ञावा 

मारो रजखला-। दवे कर्मणि पनि च पञ्चभेऽ- 

इनि शठी 'दयुक्ग.धिद्धिवम् । “रामचं रोगश्च दव्य 

लं कालन तथा | बद्रागरोगद्रव्योल्य टत्वं प्राह भा- 

मषः । कालज ठ रजःसंन्तः तद्यत् तनव्र साऽ 

शविः" एषां खक्षथानि । ““अ्ांश् परसूतेरत्पच' भेदो 
बध्याङ्गगाद थत् । तद्राग्णिति णाकर प्रजोद्धंद- 

सङ्कश्य् । शोणे यदः स्त्रो सन्धं घं प्व ते । 
नाशुचिः शत्रो वतस्तेनं यतो वैकारिकं मखम् । खन्त्यदि- 

दोषपषम्यादषञ््ध 'प्रषचते । रोमञ्जः ततखहदि्यथ 

दरव्यअष्ठच्यते ।! द्रव्यज्ं धातुरेषध्ेवद्व्योपमोगव- 
सिति” । “खरभ्य चारेव दिजादे$तरि विवासरे । सासा- 

दूरे रजोयत् ्ात्कालजमृदा तम् । रसला यदा 

नारो परेव रजसा \ षा. विथतिदिनाद्रह्ख 

विरात्र म्युचिमेवेत्* । वतः पै ॐ ““र्जखला थदि 

साता एुनरेव र्द्ध अहाद् पदिम)दबीगदचित्व 

न विद्यते । रकोबविंयतेरवागेका्ं शात् ततोह्म् । 

विं बत्प्रब्य्ुचरोषुति,राल्मश्विभवेदिवि” । कष्ठ 
पस्तु । “ रजख्ला धतो मारो एनरेव रक्तखला। 

अष्ादशाहात् प्राम्यामि खश्चिः खाच्निरात्कम् । 

, कत.योद्शदिकाद्धै रजसा इच्यते बरदा । अष्टादथाष्ात् 

वाग्बा$पि नरिरान्र्निव निब; । कादगेवहोऽराव' 

निरा दाद् येऽनि । उद्ं' नराल" विश्वे बजिवि कख्ड- 
डिचोदिवमित्वादि'? परस्यरविखग्रवधभस् ` जालिचुष्यवयोऽ- 
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चक् 

।ख्यादेशभरेन ध्यवस्यापनो यम्” लान शाढोष्वरालुन्तरप्वेन 

व्यवस्ये ति रषु °) रज;ःकालान्चाने प्रल्ापविराष"अविक्लाते 

भले साच घर्वदसथा यदि । शतं शेषेषु ज च्छ, 

डिखद्याः; निरात्रतेः । शजः प्राप्रश्ठालसं द्ेऽपि प्षएवाह । 

"“निःखंदेषे परिज्ञाने आर्ते शुचिकारणम् । सदे 

भातरं स्ञानं ध्यादिव्यवाच प्रजापविरिवि” । थ रात्रौ 

` स्जोदरथने विरेष्रः। “अर्बराव्रपर््यन्व पूव दिषधिष्यवर 

वरदिनगच्यना बा निमागाया राब्रो भागव एष्व रि 
बन्द तमित्यये | शौदया बधि वे दिनभिच्छपरे । वदा 

काश्यपः । “उदिते ठ वदा षू" नारो द्छते रजः । 

कववः वा, विपच्िवां बद्याहस्तख धर्वरो । शद्रान्रावधिः 

कालः धूरक्षादौ विधीयते । रावि $र््यन्त्िषागां ठ 
द जगौ प््गामिणौ | उज्नाऽ"थः प्रमातेन टुख्ख. 

ठे श्टतसतञ्चै । रान्नाजेष शत्मच्चं च्छते रजसि धतके । 

षव भेव दिनं पाद्य ब्राव्नाब्युदितोरधिरिति"*। न्रापि 
हेथाचारादिनौ व्यदस्या द्रष्टव्या । अथ रजस्लाया ञ्व- 

शाद्दिरोगसंमे शु्िविधान' रश्यर्धवारे ! रजस्ललं 

छुरिवां चठर्ेशहनि श चेलनथयाद्या च्थ्य दणकल्वोदादण 

छत्वो षान्याः तां च्य टाचभेदिवि” । उथनापि "ल्रा- 

भ्िमूवा था बारी एडसापि परिव) । य वद्या भवे- 

च्छौचं शुद्धिः खात् केव शर्भश्या ? । चतर्यैऽहनि सपाप 

ख़येदन्या ठ तां च्लियस् । सा षचेलादगाद्यापः खात्वा 
खाता एनः खख .थेत् । द्शदाद् णङष्वो वा च्याचाभेश्च एनः 

धरबः। अन्व च वाससां व्वामह्छवः शङ्खा मबेचषा । दद्या 

च्छला ववोदटानं एर्याद्धेन विशुध्यति । च्ाठराणां ठ सवे 

चपमेव' शुदिविषीयतः' इति | अथोदच्याख्छ. टानां 

चेववाय सचे श््ानमू् ऋचेवनपोडाशोना प्र्ताल 
मं, तब्रोदक्यादिष्ू टाचेतनस्ये' शचाचमनम् “उदन्या 

चिभिः स्लायाल् ख, स्ते पश्येदिति" यावच कायर - 

स्थात् उदच्ादिस्णृदटवेषनष्छशे त हि तोयद्धापि खान 

सेव वधा सखः. “दिवाकोचचिखदक्य द पवित सूति 

क} सथ } यवन्दतृरछथिं जं देव षया खानेन शुद्धयति ' 

डतोवस त्वाचभम' वथा स वन्तं : ̂"ठतृश्यर्भिनः खये 

श्वस्तु ख्नानं तच्छ विधीयते । ऊ्वमाचमन प्रोक्त दर- 
व्या पोचणं तथा” रएवदमतिदिषयं बर्विपुर्ससरये 

व्व हतीयसखापि श्छागमेव “^“पतितचख्डालस्तिकोदक्या- 

अवस्छर्थितत स्पशं पस ने सचे हपदध्ेनाच्छुद्िरिति "गो - 

लमद्रखात्! चदधेखाचभन" वथा देवश; “उष - 



उद 

च्य श्य शएचिष्य्॒' ठतीय' चापि सानधः | शौ पादौ 

चच तोयेन प्र्ताल्छाचस्य शङ्ख ति'"अशडखोद क्यादिष्मे त॒ 

देवलः “शुद्धान् स्वयमप्ये तानश्ुङस्तु यदि श्रेत. । 

स परध्यल्युपवासेन तथा च्छखवा धनः । चादिं 

षवासःछच्छसतु चपचादिके?द्ति । आअधिकमात्तं वन्द् 

८* दषे उक्तम् , [ष्व । 

उदगद्वि उदपुत्तरखामद्धिः । हिमाचले | उदकपवेतोदयो- 

उदगयन न ०उदक् उदी च्यासयनस् । !उत्तरायरे | ७ब ०। 

साचादिके सासषटके 

कल्याखे न्तरे चौलकश्भौपनयनगोद्ानविवाहा" आच्चण 

ग्ट ० १,४,१...खइस्तलोद्गयन' रावि: खादृकिणायनम्" 

दु; । उत्तरायणशब्दट् ११०४९४० धितिः । 

उदम्द्श न° उदक् उक्तरादचा यख । उत्तरा ब्त 

““उन्तोर््यान्याजि वासांसि परिधाय सर्ेनान्यापी्योद- 
ण्ट्थानि विद्धज्यासत आनच्नट्थनात्” च्छा०ग्द 

४,४,१०, “'ङद्ग्द शानि उद्गारि नारा ° इ ० |“ अव 

` वांसो हियुणं वा चवगृणं षाप्राग्दथं बोदग्द्थं वोपल. 

शाति” शतण०्जा° १,१,२,९, [रटभूनिके देणे जदा० 

उदग्भ्रूम ति° उदक् उच्चता भूमिये अच् शमा०। उत्- 

खद्ग्र तिं ° उदम यख ।१उय्ध उच्चते ४इद्धे “हरिणि 
ग्ड मखदसवियहः” किरा० “नयन् सधलिहः च बद्- 
पदश्नांशभिः'' “चाक्रम्य संस्वितचदयविधाखष्टङ्गम् 

साधः “अवन्ति योऽयशद्पगाछः'" ““खंद्भे ढथहद्- 

तारकाम् ” “(तात् किल लायत द््य्दग” रुः । 

“व्ोद्छौदसो राज्ञशब्द खगे च" “सनाङ्गलोदेखतरप्रभा- 

""““चछाविष्लतोद्पतरप्रभावम्"'रषुः। ३८उद़ते च । “भ- 

दोदग्रा ककु्न्तः' रषु! [उन्नवदन्ते 
उदग्रदत् लि° उदया दन्ता वख दनादेशः सतिवा रोप । 
उद्ग्राभं ए० उदकं ब््ृाति सङ्-अण उप० खण खंन्नाया 

छद्ादेः वेदे इद भः। {मेषे “एवा पवस्व भदिरो भदा- 

योदखाभख नमयन् बधन्नैः ऋ ०९.,६.७,१५, “उदयाम- 

छदकखाश्हिणं मेषम्” भः° लौके त॒ उदया इष्लेव | 

उदस्रा उन्नता खाभायदख । रमह्ाप्रमे िर। 

उदङ ए उदच्यते उद्धयतेऽल उद्+खन् च-षञ्च ।‹“उदङ्खो- 

ऽचदके "पा०नि ° कु; !चसेसये छतादिषाले (कपो) वैको 
तो दङ्कः । उदच्यते आाढष्ये तेऽनेन करणे घञ । 

च्छाकपेणसाधने २संद्ये “हृदयोदङ्क खंस्यान लतान्ताना- 

सन्निभम् "भट्टिः । २ ऋषिभेदे एण “अत्रो उदङ्कः 
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^'उद्गयने आापूखेमाखे प्रे 

द् 

शौल्वायनः' शत० बा० १४,६.१०,४, ख इने 

अदने च उएका° त्वे गोटुप्रत्चवद् वा लक् । खौद्- 

द्ूयनाः उद्ङ्ाः। 

उदङ्मुख ति ° उदक् उत्तरा रणम । उन्तरख्खे"सण्डपं 
कारयेत प्राङ्म खं वाप्युट्खकखम् "अन्ना चलम रपे एरा ० 
“ऋतं मङ्ग ख् दड्म खः"'।““यथा थास्तरमद डनम खः “मूलो 
श्वारसमुत्सगे' दिवा कु्थाड़दङ्लुखः'› मचः । “दडः 

सच्ान् प्राङ्मुखान् वा पूवक वं शुचिः शुचोन्"" 

लुः । “उदङ्मुख :सोऽस्त्रविद सतरमन्नम्” रघ : ।'ख्यानाद्- 

खात् सरसनिचुलादुत्पत द डनमखःखम्"' मेष ° । 

उद्चमसं इ° उदक्ख उदकधारथायचसमः 

दादेशः । उदकस्यापनाक्ं चसम खपे पालभेदे “अया - 

न्तरेणोदचमषं निनयति” शत ० जा ०७,२,१,१७ । चतथुषु 

चअतद्ष लीस्लोन् दचमसाच्चिनयतिः कात्या० १७.३.४ 

खदच् लि° उद्+अनच-किष् । अरे गते उत्तरो देणे 

श्खनन्तरे काले उत्तरदिगदेकाखदत्तौ च । ५उत्तर- 

रिथिस्त्लो छप् अचोश्ञोपे उद्या दौः उदोचो 
““^तेनोद्ः चीं दि थमच रजेः” भेष ° । ततः; अक्षाति तख 

चक | प्रथमापञ्चमीसप्रम्यन्तायं वत्तभाभे दि्देथथशाखे 

अआष्य० ““खयने दे गतिर्दम् दचिण्याक्ख वत्शरःः 

ऋअभरः ('ङपवीणविद' ययौ रवेरद्गाड़त्तिपयेन भारदः 
शं पूयोत्इनाव्यदगसाभ्याम् पविनाभ्याम्”” ^ 

गम्ने त्प कुलं कारयन्ति" छं *तन्नोभि०] “श्राय- 

भदस वा धौतं वस्त" प्ररारवेत्""वि०पा०ख्ट ०। ““आच- 
म्योदकपराषटत्यः "मदः ।“चारचिन्बोख्दक्स्वम्” छि ° गि ०। 

उदज इ० उद्+अज-अच् व्यभाषः । पश्र रथे । 

उद्जिन इ. उतृक्रान्नमजिनम् अत्या० प° । चन््ातीते 

निरूद्कादि ° अद्ान्तोदाकतता । 

उद्न्न ° उद्क जावाति न्ना-क शंत्तायाम् उदादेशः 

सन्नाया 

ऋषिभेदे रद्यापत्यम् तिका० फिञ्च। आओौदन्तायनि 

वदषद्ये इ" ° 
खदश्च. नि° उद्+अनुच-पिच् । जउदकथन्द्ये । भत्व 

उदञ्चः उदश्चा इति येद: । वतः प्रथमान्तादय्े अल्ञाति 

च्छ खक् । उदः प्रथमान्ताद्यं चे दिगरेणादौ अव्य °“यान् 
बड्दङेवि वान् भाज्वान्'*ऋा ० ऊ ०। उद, उन्तरद्छाम् । 

उद्ख्चन न ° उट्+अन्च-श्विच् करणे च्छ् द् । ?पिधानार्य 

पाले (ढाकना) । “प्रविप्रश्याता संखवावानयत्् जेता 

चर्भरेल बोदञ्जनेन वा? धत०्ना०१, २;५, २१, 



उद् 

““प्रतिप्रष्याता च खंलरावाधवनोयादुच्ने तोदञ्चनेन चमसेन 

भाकात्वा०१०,५,१। भावे चहयट् । २ जदं लेपे । क्रि 

श्य्, । ३ेउत्चेपके लि । 
धिवाभुद्ञ्चनः ०५,४४,१२३ | ' 

खद्मयिता'” भा० | 

खंट्च्धित वि °उदु-अन्च-पूजायां क्त !पजिते | णिच-क्त। 
र्अह्वं गमिते शउत्चिप्र ¦ हेम° `उदञ्धिता्तोऽच्धि 

तदचिणेरुः'' भदः । 

उदञ्च, लि° उद्+अन्च-उन् । उहृनिशं खे । बाहवा अ- 

त्ये इञ् । ओद ञ्चवि तदपत्ये घु ०। 
उदण्डपाल इ उद्धिच्नभण्ड' पलति गच्छति कारणतया 

पल-गतौ अण् उप०स०। !मत्खं र्सपे' च भेदि वयोर 
गोद्धे देन जातत्वात्तथात्वम् | [यचि० । 

उदयौ श्लो उद्+खद-था० यत् । तंलपिपौलिकायां यन्दा- 

उदधान ए° उदकं घोवतेश् अाधारे ल्यट् ।. उदारेथः । 

$कृम्भ रमेषे च | 

छद्धि उ° उदकानि धीयन्तेऽखित् घा-ष्याधारे कि ङदा- 

देशः । शखर ,र२घटो च | “उदधेरिव निख्नगाशतेः' 

““चन्द्रोदय इवोद्धेः"रवः । 4: कतः सरव्यभक्ोग्निरपेयस्च 

महोदधिः" महः । शषटदरखामान्यश्येय' खंत्चा = तत्तत्- 
पदसमभिव्याहारे ठत विचेषख बोधः । बथा क्चारोदधिः 

च्ीरोदधिः छरोदधिः। श्मेषे च । “दव स्योयुरपो 

दकोदश्चिं भिन्त? यज् १८,५४। ४उदकधानकर्त 

चछर च “लं खय्यश्य दिष्य तद्द्धिनिधिः” यजु०र८,२१ 

खर्यख च जलपुशा्धताभिनाडोभिजंलाकषेगयेन 
सद्धारखात्तथात्व' अधा च तखाड्धताधायकत्वम्”' तथा - 

ऽष्डतणन्द ३२१ एटे रक्ृम् । 
खद्धिक्रा लि° उद््शि' क्रामति करम-वि कोप् | सश्र 

कामके । 

खदधिमल इ° उदधेभेख शूष । सषद्रकेने रा्जव० । 
` उद्धिभेखला स्तो उदधिरभेखरेष यखा; । मध्यस्वाने शल- 

सवेटितावां एधिव्याम् । भूगोखे “भूमेरब्' चारसिन्धो- 

ऋदक्स्य जम्ब होप" प्रा्राचाय्यं बयवाः। अदं ५न्यसित् 
हीपषट्कस्य यास्ये चार ्ोराद्यम्ब् धोना नितेथः''सि°थि० 

खक्तेः याम्या रवाम्बु धोना निवेशात् तेषां एधिषो 

भध्यवेर्कतया मेखला तुखखत्वम् । 

खद्धिसुता शी ६त° । !लचयाम् त्या उदधिजातत्वात् 

बवात्वम् । उदधितनय।दवोऽघल्म रेचन्द्रो इ० । 

“उदञ्चन जह्खं- 

१ ११३७ 1 

“खत्पतिविंज्ासामूधः स 

उद 

उदन् न° उन्द्+कनिन् । उदके । उदकशनब्दादेयोऽयंन- 

त्यन्ये न्वएषाव' शब्द् इत्यपरे | “धार चर्मभोद्नि 
दन्दन्ति भूम" छ ०,१,८१,५ «अव ताना भरते पोनम्- 

दन्" ऋ०१,१०४,३, | उदन् उदन्य; परमे व्योमन् 
दति वत् सप्तम्या लुक् नलोपाभावच्च 

उदन्त ए° उदनोऽन्ोनिखंयो यस्मात् |! वार्तायाम् एत्तान्ब 

कृशलादिकयने, । “त्वा राम; प्रियोद॒न्तम्" रुः 

“कान्तोदन्तः च्दुपनतः ` सङ्गमात् कि्िदरूनः'' सेष० 

“एवं प्रायेख चाखोदन्ते न""काद०। र्साधौमे खाये कन्। 

सननौव उद् गतोऽन्तोऽख पाकात् प्रा०बश्गतलोपः | 
श्पाकथात् प्रापनानते लि° “ष्टतमसदिति तदाद्धयेह्य, ~ . 

दन्त कहिं जुद्धयादिति तद्नोद्न्त' कग्यांडुप ह ददे 

दडदन्तं कुरवा द् प्रजज्ञि वै रेत उपदग्ध' तसान्नोट॒न्त 

र्यात्” अत ० जा ०२,१,१,१४, ““खधिचितं वारुणम्दन्त 

पौष्णम्” कात्या ° ५१२,३, 

उदन्तिका स्तो उदन्तद्तान्तं करोति उदन्त+शिच्+ 
खल् ढाप् अतद्त् | दप्रौ हारा०। 

उदन्य नामघात खतिगद्धपनोदकमिच्छति क्यच निपा०खद्- 

ज्यति ऋौदन्योत् उदन्याम्-बभूव आस चकार । उदनिता- 

उद्न्धिता उदन्या । 

उद्ना स्त्री अतिगङ्खन उदकमिच्छति क्यजन्तात् अ । 

१ पिपासायाम् ।“व्यखन् दन्यां चििरैः पयोभिः” भटः 
भेदे बाण्ययनार्थेऽपि क्यच् | २उद्कनयने च “अव- 

अत्रो ततृदश्षः पिपाशतिभाम तेज खव तत्पौत' नयते 

तद्यथा मोनायोऽचनायः एश्षनाय इत्येव तत्त ज आचष्ट 

उदन्येति" दा०्ड० यथा च रुषद्य पिपास भवति 

वद्धाष्ये समर्थित यथा 

यब यस्मिन् काल रवन्नाम पिपाशति पाठभिच्छतीति 

पुरुषो भवति । शआशिशिषतोतिवदिदमपि गौणमेव नाल 

भवति । द्रवोढतखाशितखान्रख नेत्य चअापोऽच्रशुङ्ग 
दें ल दय न्य ःयियिचौक्ञयैरबव डस ् यदि तेजसा न 

गोष्यन्ते । नितराञ्च तेजसा चोष्यमायाखयु देह 

भावेन परिणममानाच पाठमिच्छा उरुवष्य जायते 

तदा रुषः; पिपासति नाभ तदेतदाह । तेजण तत्तदा 

पीतसबादि शोपयेद्देह गतलोडहित प्राणभावेन नयते परि- 

शमयति । तद्यथा गोनाय इत्यादि समानमेव । वत्तंज 

अचष्ट लोक्षः | उदन्येति उदकं नयतौत्य दन्या उद 

न्योतोति द्ान्द्सम्" । पिपासा च प्राश्य धमः यवाह 



उद { ११२८} खद् 

शा०्ति° (वुमृक्चा च पिपासा च प्राणद, मनसः 

खतो । थो$भोौ, शरोरद्य ऊनाद्दय्, वसेय: ̂ । ज्रः 

अयम् उदन्य खउदकसम्बन्विनि लि ` 'विच्रा उदन्धवा 

वर्षाधारा उद्भ्या ष" द ०२,७,२, ““उदन्या उदश्रस- 

म्बन्धिनोसा ० 

उदमु्र वि० उदन्य-मामध्ातोः उन् । (तिपाषौ ^ण्येजे 

न {दिवि उद्धा उदन्यवे" ५,५७.१ “रिं भवं 

ते $ वा उद्नध् वः” ख ०९.,८दे,२७, उदेम्द्.वः उदके 

च्छुवन्तः''भा० उवः. श्टान्द्सः । 

उदन्वत् उ*उदकानि सन्त्यञ्िनु थठप् उदन्भाकः भद्ध 8:। 

१सकद्रे "“उदन्वदन्ध्ः परिषीवमूत्तिः” भाषः) \(बदे दद्न्या- 

निव चन्द्रपादौः" कमा ° “अकाशं खिलोदन्वानु? ति श 

प्राइदन्वन्' बुबुधे धादिपूरुषः' रषः । वेदे नि०। २७द् 

कवुक्मात्रे लि °?” स्लिय खोए । “उदन्वता परिदौवा 

रथेन › ऋ ०६,८३,७““उदेन्वता खद्कगुक्के न रथेन?" भा० 

+“उदन्वती रुहदकाख्च याः” छ ०७,५४.४, [खौदापोत् । 

उद्प अाषाते सौत्रः पर षक० §2. । उंदपति । यौदपोत् 

उदपाव्र ° उदकपूष्ं एत्रम् उदारः । जल पू" शाले 

“भिष्षामष्यद्पात्र षा षट्रत् विधिपूङम्" सतः। 

उद्टपान इग उदकं पोयतेऽख्िन्ः पा-ष्युट , छदारेथः । 

कूपसोपस्ये ष्ठाते सुद्रल्लाधारे । ८ वङ्ागा उदपानानि 

वाप्यः प्रदाय च” निखवेष च देषु ्डागया- 

माखरु्तमान् । उदपानान्” रामः०। ^ अल्यवषं पशव 
वथोदपानोदकप्रायः"” छु ° । ऽत ०।खद्पानमर्छ, कः 

पौन सभिवादि° ऽखभ्बुद्यारोष्या° । ऋादयुदाख्वा 

उदमान उ° “इद्धा द्यादश्मिदृ पंदर ष्पारेग चाठश्चः । 
चधा यतिदधोभाग उदम्बन उदात “श्छ छे भानभेरे । 

उद्य ए०उद्+इ्- खच् | च्योविषोठे रायेर्दयद्पे १प्ने ¦ 

खधारे अच् । “यवेन द्यते धाख्नान् स तेषाम्द्यः 
शतः ? इच डक्ते रवे दियोभ्यस्वाने २ उदयाचले पुव 

पर्जंते। “उदयाचलव्यद्रितेन्द् षुः” भाषः “उदय 
गिरिधनालौवालमन्दारषुषपम्”" उद्भटः । भावे ऋच् । 

३ पर्मद यैनयोग्यमवने, द्वौ, & उद्बे ७उवृगमे “ख~ | 
^^ २ तोदः परग्डानिः° माषः “'प्रभातसमयभिव एषदिग्माग 

रागादुभेयमितोद्यसू्› काद्०। ““मवोदय' नायमिवौष- | 

धोनाम्' ".निवावस्तिभितां बेला चन्द्रोदय नोदः" 

` "उद्यमच्चमयञ्च॒रषद़्ाति” रघुः । “आअपरेषोदय' 
वथेमदट्कुलम' फलम्" । “यौ ठु खभरावबोषौ तौ 

भूतानां ` प्रक्योदयौ? । कमा ° “दे पद्शाच्च॑मुज- 

अता” | “व्धायमेः सटथारण्यं अरम्धशडयोदयः । 

“प्र्धताबु दयापवर्गयोः”' रषः) “बोखाङ्कर प्रायुद्- 

यादिवाग्भः'? कुमा ° ८दत्कद | “विजिठज्गच्चयोदयम् > 

भाषः । पाशोमुदयद् श्वा्षिशिवराशोनासदवात 

“निशनिखोदटयशम्ब्सट्गमे धष्ठदयोऽपि छवेद्धनभःस- 

दाम्” चि° चि०। रथीनां देभेदेनोदयशलषि- 

चेषैः सिर थि° | शत.दौ निरशदेथवङ्ादौ 

छन्द्रानसाधम' यथा “रक रायेवृदती च्यका या 

इयोख्तरिमद्यापि श्वौदतानाम् । खंलापमञ्याल- 

विदि वानां भूलानि वासां लियुणा ९४३८ नानि 1 
अश्र मौव्या विमरजेत् फन) चापाज्दधोऽषः परियो - . 
चितानि । कभोतृक्षस्यानि जनिरचदेये मेषादिशानास्- 

दयासवः खु: पि” । . “'रकद्य॒राशेवहतौ च्ये्यः 
मी च्या हयेरिति धोडथी व्या । लिमख्ेनि 
निख्या । वाखा वैर्गि तानां खन्तोयखवकोयक्रान्िष्यावरै- 

वजिवानां शूलानि लिच्या्चणिवानि खद्डद्युज्छया व्रिभ- 

खेत । फलानां चापन्यधोऽधः परिधोधितानौदि तोयात् 

हितोयं हितौयात् प्रथ पोध्यस् | प्रथमं तथाविधमेव । 

एष" खष्ोदवास्वः स्युः । व्यलोपपश्िः । अत्रोद्च्छतः 

- छान्तिडत्तस ति यैक्स्थितत्वात् (ताणि चेत्र स्य्पटान्ते । 
व्यथा ¡ सेषान्सछ च्या ऋ न्वे कषः | क्रान्तिज्या 

शक्घाशिविजे ुखः । तदर्मानरपदं भेषान्तेऽोरालरते 

श्ोटिः । रेव टाचिदयख च्या करः । ठत्क्राच्विच्या 

भजः | सदै्गान्वरपदं शृषभान्वे ऽहोरालरहृत्ते शोटिः । 

ख्व विराधिज्या केः परमाक्रान्तिव्धः भुजः। परमाल्- 
दयुष्या कोटिः। एताः कोटयञ्ञापकराथे' निच्छदते परि- 

ष्ठ(भिता निच्यायुग्णा : खख्युज्यया चक्काख्लासां चापानि । 

प्रथम मेषोदवख् शालः दितौषं राथिष्यश्च | 

तोयं राशिब्ैव्छ । अवो विश्वे धितानीष्यु पपञ्म् । 

ददान प्रकान्तरे्याहः' प्रभि° | “कौटादिराश्च- 

न्दजशोशटिजोवास््िव्या २४१९८ धुः खसख्व"दम- 

च्छयापघ्राः । चापोठताः प्राग्बदधो विश्ड्धाः कीटादि- 

कानाखछदयासयो षा'शि०।“कोट दिर श्यन्तजकोटिजोनेस्ता 

एकदिलिराशिच्या भवन्ति १७ १९। २९७७ । ३४३२८ ए- 
वाच्छिज्यया गुरा लद नज्या भङ्गा इति । यैव एष- 

भान्ते ब्युज्धा चेत्र कीटान्तेऽपि द१्८ । येव भेषान्ते- 

दयज्चा सेव सिंहान्तेऽपि ११६६ | कन्यान्ते ्च्छालि- 

~ < क" च्न्क 
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चद् [ ११३९ | 

ञ्धप ३९३८] आाभिसताभाञ्याः। फलानां चापरान्य- 

धोऽधः शानि कोटादोनादयाखवः खुनिरते षा} त 

ण भिधुनटषभनेषाष्याजित्ययैः । वलो पपन्तिः । क्रान्नि- 

त्ते बषभान्ते त्रसपकमय' बद्वा दितोयमस' छोटान्व 

निष्यते तद्य खतरसखादरेकारायेञ्छा भवति । ख ल- 

सैगकनय' मेषान्ते बद्वा दितौयं जिग्ये तद्ध खलदा 

 राथिद्यद्य ज्या भवति। एष मेषदलादौ बहद्धन खां 

लिज्या | एता एव टषभान्तमेषान्तमोनान्ताहोरान्नडचानां 

च्या भवन्ति यतस्तव 'पातेषु ऋान्तिद खलाप्ि बहवानि । 

अतस्ताषां बिञ्याटत्तपरिणवानां चापान्तराणि कोटा- 
दिज्ञानादया भवन्तीति गोले प्रदथैयेत् | ष्दानीँ 

इन; प्रकारान्तरेषाह प्रभि०। " भेषादिजोवास्तिव्टष्य् - 

मौव्यां २१४१ चखा इताः खखदिनचज्छया वा । चापी. 

कताः प्रान्बदधो विषदा मेषादिकषानामुद्वाखवो वा 'शि०। 

ख़टायेभिदम्, आअखोपपरिरगोके कवितेव गभा च खच 

निष पन्नास्तागद्धनाह'' प्रभि ०।* ' ते ऽ्वद्विभुपा १ ६७५ 

सथगोऽदविबन्द्रा; १७२. सप्नाज्निनन्दे न्द्भिता १९९७ 

अथैते । गभो कृगस्या्चरखणडवः श्य; कमोत्क्रस्वे द 
विद्धोनथुक्ताः । मेषादिषखाभुदवाः सखदेपे दङादिलोऽणो 
च विलोभशंस्याः । उदेति राधिः सस्येन येन टल्धप्रमो- 

ऽं सम्पति तिन "त्वि ०। “अल षड करे जीवानां स्व, 

खलादि,तोयदतोयाबुदयौ नान्यौ खस्यकएठिलौ । अल् 

प्रथमप्रकारेख प्रथम उदयो ग्टद्यते। शितोवादिप्रङारेखं 

दितोयदतीयौ । येषं ख टाघम् । अद्वोपपचिः । निर 

खटेथाकौदययोरन्तरं चरम् । निर्दे खरेषे ₹ भेषादिः 

सममुदेति \ “नेषान्त श्ादौ खद्ितिजे, ठते उनके 

गति । खतञ्रुखण्डोनो भेषोदयः खदेशोटयो भवति । 

ण छषनिधनयोरपि । कक्यादौ ठ इरख्छर्ानासृपयो- 

तवभानत्वाद्धन' तानि परिद्चनन्ति ¦ ठलादौ इन्छण्डल- 

स्याधःस्थितलाद्धरस्डानि घन भवन्ति | भकरादौ 

ठ चरखर्डनाभपचोयमानत्वादण परिणयमन्वि { त्यादि. 

गो उ्म्यगविलोक्यते" परभि०। “चरखर्डाच तत्रं बोक्षा 

यथा “"खरेशजेश्लञ्धरख ण्डका लधुज्यकावद्रविदो स्तिभा- 

गात् । मेषादिराशिलितयश्च यानि चराण्यधोशधः परि- 

शोधितानि। तानि खदेधे चरखण्डक्रा नि दिङ्गगसलय श. 

युद १ ०। ८। १८२० विजिन्न । पल प्रभा तोयपदाल्कानि 

स्थलानि बा ख्यखरखरडकानि । श्य लं चर चाभ्ब्, पला- 

ककं तैसतत प्रा्यापं यदि षापि श्टच्डम्""यि०। “खथ वा 
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बशर षच्छमाणेद्तिशिः खण्डकः सदे जलं बुज्या प्रकारें - 

शिकवदशाप्रभिष्वादिना साध्यम् । कङादित्याइ । रविदो- 

च्िभागाब् । कद्ध सायनां ध्य यो भजस्तख यस्तप ए- 
खख्ादं शनिददशा्नजिथादिना | अथ खर्डकानि । 
भेषादिरागिनब्चेत्वादि गमम् । अथ स्यूलखण्डकेयं - 

अ? वत् खं पानोवपलाकाकं भवति । ववृ षडरं 
ग्ल । तद्धाद्यदि धः. क्रियते वदा च्छ्य चरा- 

धेष्धाव् । अलोपयत्तिः। शकमक्गुलं पलमां प्रकव्छा 

रक्दिलि राथोनां एष् चराण््यानीय सानि पड्मिरवि- 

मञ्क पानोयप्रखाक्रकावि कत्वा वावदधोऽघो पिष्यन्ते 

तावदुदिङ्ागबन्रय"ययुष्ा उत्पद्यन्ते । शखतोऽदुभावः । 

दे काङ्् लवा पखमवैतानि चरखणडानि तदे्टया कि- 
भिति । एष" चरखगडानि खु; । पर तानि च्यातरक्ञानि 

यतः पञ सलल्वात् रहनौत्यञ्चम् । आत एव तव्माण- 

चाप अदि षापि खच्छामित्य् तस् । खणडरेखरकरणे 

शषञ्यासाधनवदाखना । वल खषज्याखं यड कानि नव 

चरखगकानि न्रीणि परमे दाथिन्नये भृज्े यया लोख 
लभ्यन्ते । वद्ये" रविदोद्छिमागादिदु कतम्" प्रसि °! 
मोलध्याये च उदयान्वरशष्मोपल्तिथुक्त' देयान्तर 

शितं रूषटतया  ववृ्ाघनमुश' यथा “गं ो 
वध्यमषावनेन छवञबलात् छ् ढावनख । तद्ल्य- 

खेटा रदयान्तराश्छकतेङ्गवेनोगवुताः फेन ! शङ्ोदये 

चुने ताध य ते न्तरन्तद्धल भटक श्च'" धि ° यो वमग 

आमोदः ष सष्यदठावनेनेव कुदः ? शू टसावनद्य चयत्वात् 
वषादिचेनादुपातेव शढढो भायालीत्यधेः दुगादेरार्य 
बतेश्नावरविदर्षादेः प्राङ् यावान् अध्यमसावनस्तावानेव 

शट्टसावनः शात् किन्तु रदिदषादेशषं' यायान् सध्यभस। 
इनक्तावाच र्टः अतखदुत्यखेदा उदयान्तराष्यकमे 
दषेन फठेनोनयुताः धन्तो शष्कोद्ये खुनेन्यथा खङ्का- 

ख भाष्कारोदये सध्या इति बदन्धंशक्ं तदवत् 1 

खथोद्यान्तरकाह” प्रभिर "-सध्याकंभृक्तासवोनि 

श्नेये ये च॒ नध्याकंकलादमानाः} वदन्तरं यत् 

श्छ्,टमध्ययोस्त् दुपिख्डयोः' ध्यादिवरं शविघ्तम् । 

तः द्युराल्राभिराप्रलिप्रा ोनायद्राखेदसबोऽल्यकाः 

खः । तदन्यधादयरासत निजोदवे खे द्क्वाद् पू विदितं तदा- 

नीम् ! लतं तथा श्याञ्चरश्ं लिचरं कलै प्रहाणा्दयाश्तः 

ररव" शि °! “'खायनांेन रिष्या भेषादेरारभ्यये भका 

र"गयस्तल्धरन्धिनो ये निरच्तोदयासक्ौ गगनमूधरषटक- 
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` चन्द्रा, १६७० † श्यादयल्तेषासैक्य शतवा मख्चमान 

राशय भुक्रभागष्थांख्इद्यामिः सद्गु तिता ९० 

विभज्य सव्धाखयोऽपि तवत सेष्याः वं सध्याकमक्तासव 

ष्यः । भदिनान्तादूध्वं * तावत्यखलात्मके काले लङ्कायां मध्य 

भश्ाकद्ोश्यः । तत्छरते हि पष्ाः साध्याः अध चाहने 

सोन जैः चिब सध्यमाकंकलामितऽसालाके काले भदि- 

 नोन्तादूध्वे“ जाताः, शगोऽख्धनां कलानां च॒ यदन्तरं 

तेनाकोदयोऽन्तरितः। वश्तइुद यान्तरा ख्यं कमेषच्यृते तर“ 

न्तरास्ुभिर्यं माति सक्ण्याकंखावनाहोरालाद्धभि 

९१९ ५६विभब्ध लखकला यहे ऋणं कायाः यदि 

कलाभ्योऽखवोऽल्कराः सुः, अन्यथा घन, यदि च सदेश दयै 
मैष्यसाकंभुक्वानद्धनानोयेदं कमं ह्लतं वटौदयिक्तानां 

सहाणां चरकर्णापि तं यात् यदि ठ स्फ दाकर क्ागश्छन् 

स्लोदयाच्चभिरानीवेदं श्म कतं वदोद्वान्तरभुजान्तर 

चरराशि ल्ोणखपि छतानि खः तर्हिं कधमिदददवान्त- | 

शाख्य मौय मै शत" तदाह यतोऽन्तर' तद्धलभदखकञ्च 

रष चरणान्तेषु चदुष्वं पि अन्तरामावः वनाध्येषवनतरखय .एबवि- 

दयौ । इदानी दे एान्तरखणूपमा्प्र॑जि ० “धि$नेन चद्कोद्- 

धकालिकासते देथान्तरेख खपुरोदये ख्, :} देथान्छर प्रा- 

मपरं तथान्द्याग्योत्तर' तञ्चरसं शक्तम्" नि ० । “धे 
उद्यान्तप्वष्डप्याः लक्भायःलगोद्यिष्ठा यडा जातास्ते 

, देशानतरकषया साएरौदयिकाः च्; । ठञ्च देषान्तर' 
दिषिधम् णतं 

विनीषटरोपरिकुर्चेलादि देशान चतु छलं नेरगत 

निगदिता शा मध्यरेष्छा भषः | च्रादौ. प्राय 

दयोऽपरम विषये पडाङि रेखोदयात् खात्तखात् क्रियते 

वदन्तरभव खेटे ष्व णं ष्व" फलस्'* चि ° । ̂  शङ्काया मेद- | 

शर््न्ल' नोयमाना या रेखा उल्लयिनौङञदतेनादिरेधान् 
ष. चन्दो याति दा मध्यरेखेदुच्यते । रेष्ठावां यदाकौदय 

लतकालार् पुष नेथ पुव देषे भवति रेखोदयकाादनन्तरः 
पञ्विटेथेऽक द्यः । ठदन्तरकालख्चद्न्त रवो जनेः सख टभूषे- 

उनाद्यहप्रातेन प्नायते यदि सफृट परिशियोजनेः घटि ६० 

घटिका लभ्यन्ते तद् रेखा खषरयेरन्तरभ्राजनैः किजितोतिं 

न राथिकेन देषान्तरषटिकालम्यन्ते भध्यग्याऽथं चागता 

शादय ¶निरनुषातः यदि ष्टीष्श्या खद्सख गतिकला 

चभ्बन्तं तद् ठेथान्दरघटीभिः किभिनि अथ योजनैरेवाऽ- 

हप्रातः। गदि सक् ठपरिधिवाचनैगैतिः प्राष्यते तदा रैशा- 

येष् । अशड्त् खाग्नियख' 

पूवौपर,मन्यद्याग्यो्तरं तद्धरणं ्न- | 

चक्ष वब तावत वा परणाइ'" प्रनि ० । “वच्चद्ठोव्ल- ` 

५.1 

न्तरयोाजमैः किभिति फलं कलाः प्राग्टणं, यतसना दौव दयः 

पञ्चाह्नन' यतस्तत्र रेखोद्यादगन्तरमक्तौ टय इ्युपपचचम् । 
इदानीं ू गोचे स्फ्टपरिधिप्रदें श्फ़टताहपातं चाष? प्रसि 

“खरे थने न्तरयोजने्ीज्ञम्बां थले सेरगिरे: सभन्तात् । इन्त 
षक्टो भू्परधिर्यवः या्तिव्या हते खभ्वगुणः शतोऽद्यात्” 
चि ° “लघरख्य भेरगभद्य चान्तरे यावन्ति योजनानि ता- 
दन्ति खञ्बां जानि यते निरच्रेशस्वएरान्तरयोजनान्यक्ता- 

अजानि, भागेभ्यो योजनानि च व्यलमिषयुपषद्यत इयर्; 
तैम जोजन नेटगिरे, शभन्तादयहत्तसतपरद्यते घ रक टे 

परिधिः या मध्यपरिधिः पठितः च निरचदेथो 

परि । अयन्ठ॒ खष्ठरोपरि,अतः किश्चिनृन्युनेा भवदि अथ 
वदानयनः भध्यपरषेरमोटन्िज्यादच्यं व्यासाधं प्रक्खय् 

शिन. व्यासा खणएरे यावतो लब्वज्या ताव् श्णंटपरिषे- 

वयाताच भवषितभरति ंतसेन तैराधिकं यदि तिच्या 
व्यासा्धँ भध्यमः प्ररिधिखभ्यते तद् खम्बज्धाभिते कः 
षति फलं रूफ टपरिधिरित्यपपन्नस्प्रभिवाक्चरा | =` 

इटकावे लम्नाद्यानयनम् 

दयप्रलाशद्र्शगपूवकलक्तप्रावम् ्  > 
““ात्काखिकाकय युत राशेरभ क्रभागैगं शितोदयाव् सात् । 
भोग्यासवः खाग्निद्तादवाप्रा भक्रासवो भृक्तलपः षरे 

षम् । ददटाछचङ्कादपनोय भोग्यांलदपतो रोग्डुदयांख 
लबादद्यमपर्वैमैवनेर 

जाद्यैः। बु्' वद; खादनयनांशोनभि्टाखदोऽल्या यदि . 
भोभ्यङेभ्यः ! नि शद; स्लोद्यभाजितास्ते जब्वांश- 
शक्तो रविरेष लग्नम्''शि° । “यञि काले लग्न नेयं 
रिन् काले तात्काखिकोऽकैः सायनांशः कायैः | तेनाव 
शुतख् रागय भोग्य यास्त सलडदयाशवो गुखास्जिंयता ` 

भाज्या; | ये चन्धा्ते भोग्याशवः खः । आयेादभ्यो भोः 
ग्याद्नूं विशोध्य तदयता यावन्त उदया; -शष्यन्ति ता- ` 
वन्नः ्योध्याः ¦ ततः येषात् खर्मशुच्वादशरदोदयेव 

 भक्तायन्नमं ाद्य' तदशु्चोदयाव् पु्ै' यावन्तो नेषाद्य 
उद्यास्तावद्धौ राशिभि्यतसयन शै रहितं तज्ञम्न' खात् । ` 
यय यदीदटाखवो भोग्येभ्योऽल्यः तदेटासवसर्ल्ि' शद्ग णात 

दयाद्भिमाज्याः । फलेनांषाद्यं न युतो रविलैग्नं खात्” 
प्रसि० लम्नांश्ादिना कालालयन' ततैव दितं यथा 

“कख भोग्यम् क्ुक्तो कूषध्यो दयादगरः समयो विल- 
गाते | यदेकमे लग्नरवी तद्ा तङ्खागान्तरखवोदयश्ाग्न्- 

भागः| लम्नेऽखक्ते ठ दयुनिणाव् चे शोध्यस्ताक्रालि- 
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काशादषकञ्च दालः । चेत् चावनाः प्रट्रभोटनाड्यल- 
देवं सात्कवालिकविग्बरण्: | अचर यदेष्टाघरिका वि- 

लग्नं कालच त्नौद्यिकार् षढचच"धि ०। “कख प्रागबद्धो- 

ग्यशालः साध्यः | खण्नद्य सायनांशद्य भुक्रकालः शाध्यः 

सवोरक्यभक्ादयतो लग्नपययं न' ये अध्ये राधथस्तेषा- 
ृदयाख कषष्याखलंव ¡ दव लग्नात् क्षाखो भवदि । 

चत यदैशरायो लग्नाक्तौ भवतश्छदा ` वयोरन्वराधैः सो - 
दयं शङ्कर निवा भजेत् फठमिदटकालः खात् | पर 

यदथरद्वग्नमधिकम् । यद्यसखे बदा र कालोऽहोरालाच्ये- 

ध्यः रेषजिष्टश्नाखः सात ! अनेटकालसाषमेऽकंख 

 भोग्यमौदविक्षादेव प्रियते । यदः कालन्नानारनतात्का- 

चि शतमख कायैम् । अतः ख्यः काक च्यावयाति} 

अनेन कायेन वात्कायिशमकं छत्वा सुः दालः साघ- 

विह शुञ्यते । पर' यदि प्र, शावनषटिष्षा ष्टाः । 

शतद्क्क' भवति । उदवानन्तरमे वावतौष्वकेखावनवटिकाच 

खोट लग्न" भवतीव तदमीष्ट' तदैव वात्काविकाकाह्लन्न' 

साध्यते तदैव च चानादसक्षत कालः यदा पनरिटषरिका 

व्याचदखदोदविशारेवाकाज्धग्न' खम्नाव कालः सच्च | 
त्चोपपन्तिः छगमा । तात्काखिकौकर्यकारण्यता गोले क- 

चिता व्याख्याता च । एटानों विलोमेन लम्नघाधनसादड् 

प्रनि° । “भक्षा शुरर्विपरोवखण्न" भ क्तांघनेष्धाप्रलयोनि- 

लोऽकैः” शि° ““यदोदयाव् पृवेधदरीष खम्नमिष्टः वदा 

येषा्ठम्बो धिभोध्य वत्काखिकमेक' त्वा तदय धक्ाशचवः 
शाष्यास्वानिष्टाच्भ्यो यावन्त उदया विष्ध्यन्दि तावतो | 

विद्कोभेनः वि्ोषवेत् } शेषात् खराभद्ुण्टताद्विदुदधो 

` दयभङ्चाु ये वन्या चालयम् क्ायेच दथा 
वि्डोदयवल्यं राथिभिखोनोनो -रविरग्न' भवति 
मभि° । डोराद्रोककाणोदयसाधनमपि तलवयया 

“नाश्वं स्यू खल्वात् सखा उद्या भवन्ति राथोमास् । 
खच्छार्धी होरां क्यौ टदे क्काच्यकानां वा"? ०५यधा 

सश्डुद्याः खाधितास्तथा होरोद्या अपि शाध्याः) व 
द्यथा पञ्चदथादिष््चदयभागो्तरमागाण्ठां च्या होरा 

प है 

छरा, षड भवन्ति । ताभिभमिघनान्वद्य् जप्रा ११४१ एधकं 

 शधम्ग् ण्या खखद ज्यया भाच्चा | फलानां धन् ष्यधो- 

ऽधः शुद्धानि । षात् पञ्चमं पञ्चमाञ्चठथ-सित्यादि। 
भेषाखि छोरोदयासषो भवन्ति । एवं दथादिदणोत्तरभा- 

मे द्रककाप्योदवा भवन्ति । ते च नव । तथा होरांथा- 
जह ट. चराख्ि | यन्वधोऽघः शुद्धानि वाग्रि तेषा 

चरखच्डानि तैः कमोवृुभर् : जभोत्कुमस्वा ऊनयुताः 
षन्दः खदेर छोरोदयाः भवन्ति| मेषादीनां हादव, 

ति च व्यल्रारुलाषदीबाम् | ए चठ शतिः९४। एवभेव 
्रकाणोदयाः षट लिंथत् | तथा वार्वख सायनां शख 

भागाः पञ्चदश १५द्दा गता होराः युः | येवांचास्ते 

भका पञ्चद्चथ्यः शुह्धा भोम्यांशाः खः} भोग्या 

त्नः सदेग्ोरोदयः ष्ञचद् शताः फलं भोभ्यासवः षयुल्ा- 
नि्ा्भ्यो शिथोध्य वदगूते डरोदयांख चेधयेत् | शेषं 
प जचदथगुशमशुदधारोदयेन भजेत् फलं ̀  लवाः ! अष - 

हूं. हारोदयानां शंख्यया चुणितै, पद्दयभि- 

यताः शन्नो छग्नदयां था भ्रवन्ति । एवं लग्नात् कालषाध- 

नेऽपि। रेष दक-ादवैरपि खम्नखाधनस् | तत 
पश्चदचस्वाने दथ १८ चशमे भजने च कल्याः | ण" 
डेरोदयैडक्षाणोदयैव साधितं दछर्नादिकछदयान्नराख्य' 
कश्च ठ च्छा" भवति अन्यथा द्य लस् › प्रिर । 

यायामदयान्तर्कभर तलोक्तसू “भाने: फलं युखि- 

घमकयुतख राचेव्यं द्वेन खखमागसदहो १८०० विष 

कस् । गव्या स्य शणिव' दय् निशा भक्तं खं यडे- 

ऽकेवदिदं व सृजान्वराख्यस्' धि ०। “कख यञ लफलं 
थख्िन् राथौ रवि्तते उख रायेः सम्बन्धी या 
लिर्ठोदयस्तेन व वितराथिकलाभि १८०० भक्त 
ठन संहगन्धा चछणिवगद्टोरालाच्चभि ६१६५९ भक्तं यव 
पालं वदुगुषेऽकषत् घन कायं म् । यद्यकंख भुजफ- 

खश घन, वदा ख््ैदखान्येवां च धनस् [ यङि छण 
षदा छषसिलयर्थः । आअलोपपर्िः । वे सध्यमाङ्ौ- 

द्यिक्षाखे सकुटार्गौदयिकाः कियन्ते । तत्रार्कफलखाच- 

करण्वायाहपातः । यदि राचिकला१८०० निरल्तेद- 

याछचभिर्द्रष्छन्ति तदा फशज्लाः कतिभिरिति। 

वधः भाख्वत्फणेत्या खशा भवन्न ॥ अथान्येाऽनु- 
पातः । यदि द् निषा्चभिगतिकमला लभ्यन्ते लदैभिः 
किमिति । ताः कला कशं धनं च यते सध्यमकौद- 
यात. प्राक् शम् टाक्ञो द्र; खाये तत् फले सवे यते7ऽऽनन्त- 

रमि पपन्नम् । षदगएनोखदयान्तरमाद" प्रमि ° ।'ुक्ञायन 
द्य त सध्यमख भक्तःसवेाऽकंल निरचदेये । मेषादि- 

भक्तोदयशंबुता ये यश्चायनांचान्वितभध्यभानेा,; } लिप्ता, . 

भखस्तद्दिवरेण निधी गतिं हद दयुनि याच्भक्ता । खण 

श्म चेदकषवाऽधिक्ाना इदं खडाखाश्वदयान्राख्खस् शि ° 

“मध्यमां शायनशद्ध ये राभेभुक्गमागास्त स्तइदय 
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जिरचदेपीय' संशुण लिता विभज्ञेत् फल तख 

राथेर्भक्ताखवः । अथ मेषाद्या येऽ सूक्ता राशयस्ते षां 

च निरश्ोदयासखत्र योज्यास्ते भेषादिमूष्िदयासवः 

खय: । खय मध्यमार्कद सायनांशख कलाः कायां: | 

सासं कलानां तेषामष्नां च यदन्तर' तेन पहमति- 

गण्या दयुनिशाह्मि्ाज्या लब्धाः कला सष्ठ धनं 

कायाः यदि कलाम्योऽख्वोऽधिकाः ख्यः, यदि न्य् 

बाखतदा णम् । अलोपपत्तिः । इह यः पूव्वेमह- 
र्मणः छतः समध्यमखादनमानेन स्फुटसावमस्धय चलत्वात् । 

रविमध्यगतिकलातल्याच्चभिः सहिता नात्रा; षटिष- 

टिका ६ ०,५९.८ । इदं सध्यसमरकवावनम् | ता गति-` 

कला सरच्भिरद्च्छन्ति तद्य ताः वदिषटिकाः श्फटसध- 

भस् । तद्खलम् । प्रह गत्यन्यत्वात् प्रतिमासं राण 

दयःन्यत्वाञ्च | तादथोऽगणः कत्ते" नायातौति मध्यः 

छतः ; तेन सम्यमकाद्ये पहा न भवन्ति कद्ाचिदकाद्याव् 

प्राक् कदाचिदनन्तरम् | अत एव प्रागुक्घम् ।. ^द्थथिरः 

धुरि भध्यजभास्करे स्ितिजसश्लधिगे सति मध्यमः" 

ति । अथय क टमध्याइगे णयोरन्तरानयनमू । मेषादेरा- 

रभ्य वेऽकषभक्ता राथयले वेरदुभिदङ्च्छन्ति त रकोद्ता । 

तावत्यस्वाक्के काले भदिनान्तादूष्डमहम खेन भवितव्यम् । . 

छथ च मेषा दिभुत्वकलादच्छ ऽन्तरे छवः | चअतोऽख्धनां 

कलानां च यदन्तरं वावद्धिरचभिर र णोऽन्तरितैः । यदट- | 

ोरालिखभिग तिरैभ्यत ददे भिरन्वराच्भि; किभिदि । फलं 

सषेष श्ल यद््रसषोऽधिकाः। अन्यथा च्यभित्येतदुक्गः 

शक्तमेव" । ददानो येऽख्दोदयान्तरद्य वानां न मध्यन्ति 

नेषा प्रतीत्ययेमन्यदष्याइ"प्रभि०।“बेत् श्लोदये : इम्, टर- 
जेर्वः छताख्ते विश्च भिताश्च यदि भध्यरवेः कलाभिः | 

बा्जनराख्यमुदयान्तरक चराय" शर्म लय" विड्ितमौद्- 

चिक्े तदा धात्" यि ०। “यदि स्मुटरवेः खेदेयेन भुक्ञासवः 

खता मेषादिखलोदमेद शुता्तेभामष्नां भध्यमार्वकलानां 
च यदन्तर' तेन शुक्गिरौखिता 
यद्यसवोऽधिकाख्दा फल" यद्धे खम् । अन्यथा ण्यम् । 

णवः छते सति भजान्तरमदयान्तर“ चराय च कमेल- 

यमपि छत खादौदविके यष्े। इदानीं प्रकारान्तरेौद्- 
विककमां ह”? प्रलि° । “सध्या दरवेरयनभागवुतादि निषुा- 
होज्यः छषुगतियुणा खनगाञ्ि २७० भक्ता खणे ये 
गबजोः पदयोविचिप्रालेव' श्ट खल् भषेडुदयान्तर 
वा"चि°। «“'मध्यमाकरू शायनांथद्य हियुण्तिख या 

द्य्.निथाच्भिरभक्ता 

उद 

लषुस्तरूडकंर्दौव्यां तया दुखिता पशगति; खनगयम' 

२७० छता फल विकषलादि प्रदे धनस् । एष युग्मपद्- 

स्ितेऽके । श्रयम्मपद्स्छिते स्व णम् । खलोपपत्तिः । कए- 
न्तिडित्तख चत्वार्यपि पदानि एक एयक पद्धदशभिः 

पञ्चटथभिषटिकाभिरड्च्छन्ति ! पर मेकेकेा राशिः पञ्च 

निरत उदयान्तरकमं पदभध्य' यावदुपचौयते ततेाऽप- 

चोयते | अत एव पदान्तरेष तथाभावः । पदमध्येष पर- 

भता} यदव निरक्षोदयः कम दर्शितं तद्ठाकाबवेधा- 

थेम् ¦ वत् ख्ट.खम् उद्याना स्.खत्वात् । खत एवाय 

खष्टादिभि; खच्छलाथे' दद्वाणोदयाः पठिताः” सूदम्- 
दयैीन्तर कर्म यया सम्भवि वैचोच्यते। सध्यमाकंख 
शायानांदख देज्यौ' दय्ज्ां च रत्वा तवा दय् ज्यया सा 

शावौ भाज्धा भिथनान्तद्य् च्छया शुणनोया | तदा 

दुक येऽखध्ल ्मध्यमार्कख सायनः यख भजकला ऊना 

सदयः स्फ टा अन्तराखवो भवन्ति | तर्द्येान्तरित इव्यथः, 

८३ पदमध्ये षडिठितिः पलानि किद्धिद्धिकानि भ- 

धन्वि । तानि च्याप्रकारेण साधयित ददिगखितः। 

दि्यतद्याकख यावन्न्. ज; श्ियते तादत् पदमध्ये राशि 

` ल्व भवति । ,तदोज्यैया ल्वा षडिवं यत्वा चगल पातः[ 

अदि खामितया दाच्यवा अङ्वंधतिलभ्यते तदाभोदटया 

किमिति | खन ष किंथत्या खाकां अपवत्तिंवा युयक- 
स्याने ख्पम्ं १ । इरस्योने सार्धाचत्वारः । फलं पानोय- 

यानि । एनरन्योऽहपातः । यदि पानोयपलषद्या गति- 

कलादश्या विकला-खम्यन्ते तदेभिः किमिति । पू शध्वी 
दज म्यः साधारा हरः इदानो' षदिष्टेर; अते 
पषगतेदीज्धा य्य; । शरयोर्षाति इरः खनगाञ्चिनः 
९७० द्ुपपन्नम् । चओाजयदेऽसषः कला ञ्य जना एव भव~ 

न्छत्लतर् छम् । युम्भयदे त्वधिका अतल धनसृ'"प्रभि* 

यदाप दश्चाडश्ययोः चन्दे वेष च निष्पणं तत्रव 
“निभ्ौषटलग्नाइदया लग्ने नयुनाधिके यच खगः 

शश्यः। दिनेऽपि चन्द्रो रविसच्धिधानाश्ञाशं गतदेत् शति 

दर्भने भा"{० } “दिनक्षरऽतंगमे यदि्टकादे लग्न 
वदि द्लम्नम् । तस्मादुपहञ्लोदया ख्यलग्न" न्थु नसस्ताख्य' 

चाधिकं यदि भक्ति वदा पहा वश्यः इतेाऽल्यथा 

चेद्श्य: |. एव' लद्ये सति चन्द्रो दिवसेऽपि ब्य; । 
यदि पष उश्यस्लदा प्ख दाया साध्याः? प्रनि०। 

लाराग्रहाणमुदयास्तमभयेश्राप्नं यथा स,°सि° 

शङ्गना ०}“अचोदयाखतययोः परिन्नानं प्रशीर्रते । दिग-. 

+> 11 
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करकराक्रान्तम् ततीनिमल्तेजसाम्'' ० । “शय नत्तत- 
पहयुत्ययिक्षारानन्तरम् । रं किरणाभिभूता मूत्ति- 
भरिम्ब वेषां तेष चन्द्रादिषड्महाणां नक्षत्राणां 

च । आतणएशालखतेजखां न्य.नप्रभावताखदयास्तभययोः 

अअधिमकाले श्हव्यादधिक्ञासन्नि्ितसन्निह्ितत्वसम्भावनया 

क्रनेणोदयास्तथोः ्ढयाच्चिः तख यस्जिन् काले यद्- 
न्तरेण प्रथभदथैनं सम्ध्रावित' च उदयः याहूर- 

स्थितख यस्मिन् काले यदन्तरेण प्रथनादर्थनः सम्भा- 

वितं शौऽस्तः | अनेन निध्योद्थाख्व्यषच्छ द्श्तयोरि- 

व्यैः | परिन्नान' च्छान्तानप्रकारः प्रक्ोतयैते अति. 

ष. व्दात्वे न सयोच्यत इत्यथे: | तथाच यड् इर् हेये- 

$स्तमनछहि टमपि तख पूवं मेव श््यांसमत्व एव श 

भ्प्रषात् तददिलन्तणतया यहयुति प्रसङ्ग नोक्तम् । नत्तव्- 

पद्धुतिस्तु खड्युतिषदिति वद्नन्तरश्क्ता ¦ अतः प्रति- 

अन्धकजिन्नासापगमेऽवश्यक्वाव्यत्वादखावसरसङ्गतिताव् त- 

तयङ्गत्या नच्चत्रसडयुत्यधिकारानन्तरः प्राुदि्टमस्तमनं 

त्मषङ्काइदयञ्च प्रतिपाद्यत इति भावः | तत्र प्रधमं पञ्च- 

ताराणां पदविमास्तपूःटयावाद्'"र ° ना ०।''खर्यादभ्यधिकाः 

पञ्चादस्तः ज्ञीवङुजाकजाः । ऊना, प्रादय" यान्ति शुक्र 

` प्तौ वक्रिणौ तथा" "खः “शकुगती शक्बुधौ तथा यांदधि- 

कौ पच्चिमास्तः गच्छतः | यादल्सौ पूरौदयः प्राप् तः । 

ओेष' टम् । अथ चनद्रषशुकायां पूरवास्तपचिमोद्या 

बा र०्ना० | “जना विवखखतः प्राच्यासस्त' चन्दर त्तभा- 

गंवा; । ब्रजन्यभ्यधिकाः पञ्ाददय' शोघ्रयायिनः'स्०। 

नशोवयाविनः खर्यंगध्यधिकषगतय दधेः | एतेन बुध 

शुश्ावर्षेग यल्मगतो यादसे पूवाखमधिक्नौ च पथिमो- 

दयंन प्राश्रत इष्य क्तम् । येष दम् । अलोपः 

पक्तिः | रविगतितोऽल्यगतिखं होऽके दूनच्ेव् प्राच्यां दः 

अनयोम्यो भविदमङति । यतः यखाधिकत्वेन बड - 

गतित्वाञ्चो ् रोत्तरभविकविप्रकर्भात् प्रवहवश्ेन न्य.नख 

पूैखदयादधिकश्यानन्तर्ठद्यनियमात् । पूख कन्ति. 

जलसंलग्नताकालानन्तर' यावत् दयंखं तादयः काल- 

स्तावत्पर्यन्त' विप्रक दर्थनसम्भवात् । खः यदाल- 

गतिः द्र्यादधिकस्तद्ा प्रश्व थेनाकंस्य पूबहूदयादनन्त 

रषदितपचख दर्थनासम्भवात् प्रवहवभेनादौ न्य,नारक 

खास्तसम्ध्ादनन्तरमधिकख् हस्या स्तसम्भवात् ्यासान- 

न्तरं पश्चिमभागे पहदर्भनसम्धरवेऽप्यधिकगतिरूय'ख 

छषस्थितल्े नोस्रोत्तरमधिकसन्निक्षात् पदचिमायामदभेः 
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न सन्भकयेव । ते त॒ भौमगुरुनयः। वकल न्य 
नगतित्वादुब् चश्ुौ बेति। अधाकंगतितोऽधिकगति- 

पहः | द्या दरूनस्तदोक्तार त्योत्तरोत्तरभधिकसन्निकर्पात् 
पूशिच्वदयेन' याति। यदा र्यादधिक्सदोक्तरोग्यो- 

न्त रोत्तरमधिकविप्रकषीत् प-चमायाखदयः । ते ठु चीघा- 

अन्द्रग धुका इयुपपन्नशकतम् । अथाभोखदिन आसन्ने 

खयेौद्यास्तकालिक्षौ सूयं दग् पडो तत्कालत्तानार्थ" का- 
याषित्याह" र ° ना०। ““सर्थास्तकालिंका; पञ्चात् प्राच्या 
दयक्षालिक्ञौ | दिवाकरौ कर्याट्बकर्मा सहस त "सु 

पञ्चात् पञ्चिमास्तोदयवाधनेऽभो्टदिनि आसन्ने सय - . 

हौ धू्वास्तक्षालिकौ हा्याद्रणकः ! पूरव्वास्तोद्य. 
साधने स्यौदयक्षालिको कुयात् दिनेऽभोषकाले कु 
यात् । चकारो विकल्या्ैकः | अनन्तर यह दङ्गम्बः 
आयना नोदय क्यात् । ठुकार चचक लोद.- 
पूववारौक्तमभिति विचेषा्थकः । अलोपपत्तिः । पचाद्- 
स्तोदयसाघने पञ्विसायां तदुदर्थनभिति सयालक्षा- 

लिकौ शूय पहावशिष्कालांयसाधनाथें सच्छौ । पूरव 

दयास्तमाधने पूवेदिधि तदहथैनमिति सूर्योदयकालिकौ 

सये ₹इावशिकालांशयाधना्थ .सृच्ावन्यकाले ठ कि- 
चितस्य, लावपि कतौ क्कमसं रतस हस येषत् चितिज- 

संलग्नतायोग्य वाहृङ्घमैरं खतो सहः कायं दति | अयेटका- 

लांथानयनमाह'"र०ना ० ।““ततोलग्नान्तरप्राणाः कालांशा; 

षटटिभाज्िताः। प्रतीच्यां षड्भदुतयोशदज्ञगनान्रासव :*"स्<। 

“ववल्लाभ्यां छर्यडग् पदाभ्या लम्भानरप्राणा; “भोग्या 
सन्नकखाय "दरयृक्ञप्रकारेशान्तरकालासवः षटिमन्ञा इटा 

कालां था भवन्ति । प्राुदयास्तसाधने प्रतीच्यां, पविनो- 
दयास्तसाधने षडभवुतयोः षडाथियुक्तयोः खव्यटम्यह- 

योलेम्नान्तरासवः । अनन्तरासवस्तदत् षटटिभिक्ता इष्टका - 

लाभा भवन्रोत्यथेः । अलोपपत्तिः । दग् स हद्दरयाप्याम- 
न्गकारो सहृख रयो द्यकाले दिनगतं पुरे†दयासतनि- 

भित्च्ठपयुक्तम् । णव" पचिनोदयास्रनिसित्त' वय दिग ग - 
हा म्यामस्तजालाद्भिरन्तरकालः .सूव्यारूकाले यख 

` दिनगेषकाल उपयुक्तः तलाश्लकालानाभलकेरुदयाद्भिः 

साधनार्थं सषदभौ खवयैदग्पहौ कतौ सकालोऽस्तातकः। 
यदि अहोरातराभिखक्रकलातस्दयौ चक्रां बा लभ्यन्ते तदे- 
राभिः क इत्यलुपाति प्रभाणंफलयोः फलापवर्रनेन 

रस्याने षटि: । अतोऽखाक्रकान्तरकालः; षटिभक्त इट- 

कालांशा इ्ुपपन्नहक्रम् । अले दमवधेवम् । छर्ादयकालि- 
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काभ्यासकढगगृहभ्यासानोतेन दिनगतेन पूर्वै चाद्यो- 

दगगुहः । शूव्याकालिभ्य रषड्भाभ्यासकडन्गुहा- 

ग्याभानोतेन दिनयेषेखाय चाल्यः बषड्भो इग् स; । 

ऋभेख पषोदयासख्तक्षाले प्राकपिमडन् यदौ भवतः । 

वाभ्यां सूं वद्भयूचयीम्या च तरभैय पू्यरोत्यन्तर- 
कालो ग्हख सू्यदयाख्काके क्रमे दिनसतथेषो 

नाललौ षदिभक्तौ कालायाविषटौ सुच्छौ । अचे्टकालि- 
काम्यामानोतकलेन पुव्येशद्धादिताभ्यंा प्रा्प्चिशटग्- 

याभ्य! सयं षड्भस्ढयाभ्यां चानोतञाचो नाचलोऽपि 

खच्याचन्नः । खथ्य।द्यास्दषब्बन्वाभावात् वद्च्क्ाः का- 

चाथा अपि तथा| अथ सर्योद्यास्तकालिकाभ्यासानो- 

तंक्षवारं कालात् कालायाः ख्यला द्ःटकाङिकभ्याना" 

नोतेकषारकाखलात् कालांशा अतिख्यलाः उभयब श्षाख् 

साषनत्वात् । न हि सावनषष्टिषटोभिखक्रपरिपृत्ति यन 

ख च्याः विडान्तोति | चथ येः कालायैरदयोऽसो वा 

भवति तानु विवचुः प्रथमं युखणनिभोमानां कालांथानाड 

र०ना०।“रक्ञादयामरेज्य छ तिथिष्ह्याक्जख् च । अचां 

शा मूजिषएुतृख दशसप्राविज्ञाख्लदः '०। "तत इटकालां- 

आावमभानन्वरमसतांथाः 1 अस्तो येरयेमेदति तेऽ" था अ- 

श्तोपलचश्यादटथां या स्याः । अमरेज्धख चछरोरेकादथ 

कालांथाः। नेः पद्चदय सहया कालांशानाम् | चः सदछ- 

श्वे) भौमख सप्राधिका दथ सप्रदथ कालांथा इत्यथेः। 

ऋअथशुकखाह'र०्ना ०|““पचचादसललमवोऽटाभिख्दयः मरा्- 

अत्या । प्रागस्रषदयः पधादल्यतवाडद् थभिष्ं मो "ख 

 “्रुकख् महत्तया वक्रत्वेन नोचासच्नत्वात् स्थूल बम्बतया' 

पञ्चिभायामन्तोऽ्टानिः 

माधिकेः। प्राच्या शक्खाल्यत्वादणु बिम्बताडुद् थलि; 

आाद्ाधैरस्' गणकः कुयात् नासते; । पचिमायाम्- 

दवस्लखाणु ज्व दशभिः काखांचेरेव ज्ञेयः । अथ वुध- 

श्या 'र०ना ०८८८ धो दादटशमिच्चतरं यभिर थकः। वक्रौ ̀  

शघ्रगतिश्वाकात्करोत्यस्तमयो दयो" ० [क्री शीप्रगतिः। 
चः सुञचये । दधः सूर्या दुदाद यमिखददे चभिख कालां 

श्स्तोदयौो रष शुकरोत्या करोति । पच्ादल्तं 

प्रादुदयं च दादयभिः काला मं हानिष्दतया ब्धः 

करोति | प्राग्न' पश्चाइदयः च चतदशभिः;ः कालां- 

मे रणाविम्बत्वाटू नुषः करोतीत्ययैः । अथ प्रोक्ते 

कालां शाग्यामखद्ोद्यख वा गतेष्यतन्नानमाह") 

-° सा ० ।“एण्याऽधिकेः कालमानं बा ज्य. नैरदधना; । 

कालाः प्राच्यामदय वैः. 

{ ११४४] द् 

भवन्ति लोके खचरा भादभागुखमूर्त वः” ख» । “दस्य 
एकाद बामरेज्यसखे ति सोकलयोकगभ्योऽधिषरिटकालांे- 
इष्य दभैनयोग्या अभौोटकाले ग्धा अवन्ति वथा 

खास्तसाधने दणश्यत्व अखं रष्यः । उदयखाघमे दश्यत 

उद्यो मत इति भावः । अद्सेरिटकानारैर्गुा लोके 

सूखोक्ते अद््ंना न विद्यते दनं दषटिगोचरता नेष ` 

ते अटष्ल)ा खभौोटकाङे दन्ति ¦ नन्वदश्याः कतो 

भवन्तोत्यत ऋ । भादभागुस्तमूचं य एति सच 
स्वेन व्य किरणदोष्या गुता अभिभूता सययैकिरण्प्रति- ` 
इतोकन यनाविषयो मूत्तिर्भिम्बखद्प" येषां त द्गयरषै; । 
तथा चाख्ववाधने अश्यते ऽसो मतः । उदयसाधनेऽइ- 

श्वत उदव रष्यं इति भावः | ऋत श्व । “उद्गम्य ऊना- 
भ्यधिका यदोषः चेढोदयो गब्यमतख्दा खात् । ` 

अतोऽन्यया चास्तमवोऽवगस्यः"› इति माश्कराचायौक्न' श~ 
क्गच्छते । लो प्पत्तिः उद्रशखां शतस्े टकालां थे यत्काले 
गुषटो सवितौ तत्के ण गुहखोद्योऽख्ो वाकंडतः। 
उक्गकालंापाने ुयेषाचचिष्यजनिवाद्यन्गुहहाद्थं ने डेद- 
स्वप्रतिपादनात् । वथा वेषटालं था उक्गेभ्यऽस्फाल्लद्ाः 

गृखा खङ्गतत्वभेतेत्युदेवसाघन दकाल चा उक श्याऽल्षा- 

खदेटकाखादने गुङ्खेदयः । यदौटकालाथा जज्ञेभ्ये- 
ऽधिकाल्लदेटक्ालाद,हश्योदयः पव जातः । एवमस्लसा- 
घन दटकालाथा अधिकास्तरेषटकालादगृ गुास्तः | 
यदोदकााथा ग्व. नाल्रेटकालाव् पूर्वे गृङाखो लात 
द्पपचचचक्चम् । अथोदयासयो्मं त ष्यदिनाद्यानवगभाद 
रः०ना०। तत्कालंयान्तरकला भक्वन्तरविभाजिताः। दि. 

नादि तवृफवं ख्यं भुद्धिवोगेन वद्रियः''३, ०। “जङ्ग ~ ` ̀ 
कालं थयोरन्तरख कलाः खय गडयोगयोः कलात्रकान्तरेण 

 भक्ताः। दिनादिकदवाखयोः फवखदयास्तयोगेतेष्यदिनाद्यं ` 

भवतौव्यथः | वक्रगतिय.ख विशेषमाह । ख्धभिति । ` 

वक्रिणो वक्रगड्ख्य भक्धियोगेन खयगुहयोः कातकं 

गतियोगेन भङ्गाः फलं गत प्यदिनाद्य' च्रे यस् । अबो 
पपन्तिः ! यद्ा सये पयो गब्यन्तरकलाभिरेक' दिनः वदे- 

टपरोक्तकालःययोरन्तकलाभिः किनित्यहपातेगोदयाच्वयो- 

रमोटकाखाइतेष्वदिनाद्यदगसः । वरग डे ठ छयेगृरयोम- 
वियोगेन प्र्यहभन्तर्ढद्ध गतियोमादेदपाव उपपन्न इत्य ~ 

यपच्नु्षम् । अथ गुहगतिकडयोः कऋान्तिढन्स्यल्वादें 
कालां थान्तरखाशोरा बह सस्यत्वाद्चाचपातः प्रमाणेच्छयो- 

विजाष्द नाञुक्ध इति सत्सि तवा वयोरेकज्चातित्तृसभ्याः 
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दनां गुहगव्योरिच्छाजातीवल' वद्'स्तदन्तरेणा पात. 

स्तु युक्त एतया? र० ना०.] ""तद्गग्नाचहते भक्ती 

अष्टादथशतोज्जते | स्यातां कालगतौ ताभ्या" दिनादि 

गतगम्बयोः"' द° । ^भृकतौ ` रविगृषयोगेतो कलात्मके 

वह्वश्नाचते कालखाषनाथं मुरख यो राण्ट्द्यो 
ग्टद्ठोतस्तेनाखाताकोदयेन युखिते अटादथगतेन भक्त 
फठे यैहयोः काल शवत् कालगतो स्याताम् । 
ताभ्यां मरिभ्या गतमस्ययो र्द्यास्लयोदिनादि पूवौक्ञ- 

प्रकरे साध्यम्| न व शवीक्तपरक्ष रेख, . यथास्थित - ` 

गविभ्वां स्व.ललापर्ेः ¦ अलोषषन्तिः । यदि खकराधि- 

` कलाभोराष्ठ.दयासवलदा ` गतिकलाभिः क इत्घहपा- 

वैनाहोरालदत्ते ग्यसवः कलारुमा रतपपनच्रहक्तम् । 
` अथ नच्लाशा खदसाच्निष्यवशांदसतोदयन्नानाय' काला 

शरान् विव्तुः प्रथममेषााद्' र०्ना० | “खात्धमस्त्य- 

म्दगव्याधचिलाञ्येशा; घनर्व्तः । अभिजिड्गश्चहदय' 
लयोदशभिरुकैः? स् ° । “वदगव्याघो लब्धः । लयोद्- 
अधिः कालं चे ग्यादश्छानि न्लल्ाणि भवन्ति ! शेषः स्स- 

` म् | अथान्ये षाभाद्"र० ना ०।"“इ₹स्तश्रवणफा लान्यः चवि 

छारोषिकोमवाः | चतथा श्ैद्या विथाखाचिनदेव- 

म्*लू°। फाला न्धः पूपेगत्तराफाखा नोहयम् । वआश्विनदेष- 
बसञख्धिनीकुलारो रशवं खानी यसखेत्यशिनोनक्तल्रम् । इण्या |. 

: उपलन्तणाद्डश्या आपि लिङ्गपरिणःस यथायोग्यं 

शोध्यः! शेपं खटम् । अथान्ये षामाइ',र०ना ०। “लत्ति- 

कानैतरमूकानि साप" रोदरचभेव च । ण्यन्ते पञ्चदशभि- 

साभाकृाद्ितय' तथाय् ° । “(शन्तिकालराधामूलनच्चल्लाखि 
पञ्चदशभिः शालंभडष्ठन्ते । उपजलणान्न उश्छन्तेऽपि । 
शवकारो ज्य नाधिकव्यवच्छे दधेः | अज्ञो द्री । चःसह्चये । 
आषाठादविलय' पूरे त्तराषाढाहय" तथा पञ्चद्यकालां- 

भढ" इयः । अथान्ये घासवधिष्टानामाद''र०ना०। 

भर णोतिष्यसौम्यानि सौ च्छपरात् लिः सप्तका णवः । गेषाणि 
शप्रदथमिरढश्छाष्टानि भानि ठ'^खु ० । “तिष्यः इष्यः सोम- 

दवतं श्डगधिरो नचबरभेतानि गर्च॑नाग्ि सौच्छप्रादणुविम्ब- 

स्वात् लिःस्नकांथकैरेकविंयतिकाला्ेटणष्यादष्यानि | 

उदितान्यस्क्गतानि च भवन्तोत्रथे; । येनाणि पूरवाधि- 
कारोक्ञनलले र्तातिरिक्रानि चततारापूवोस्तरामाद्रप- 

दारेवतीस'न्नानि बद्मापवत्धापसञन्नानि च सप्र 

 इथनिः कालाद ष्यादश्यानि भवन्ति । दकारो दण्या- 
दृष्यानीश्रल शज्या थैकः । कय द्नाद्यानयनांमि- 
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च्छाया एव प्रभाणजातोयतकरणनाह” र० ना० । 

^“अटाट्थशताभ्यसता इण्ा्राः खोदयाद्भिः । विभज्य 

सेना"शासैडश्वाडश्यताय वास् ० “इण्डाथाः 

कालं चा अटाद्चश्तद्शितास्तान् सोदयाद्मिग इराश्ु 

दयादभिभक्ता लथ्थौः चलाः क्रान्िडत्तखं7थास - 

रं बेड ग्याटश्यता उदयास्तौ प्रकारन्तरेणोक्गरीत्या न्यौ । 

कालं थाग्या चेल्रधचावानीय तदन्तरक्रला यथासि गत्यो- 

श्न्तरेख योगेन वा भकना: फलश्दायास्लयोनतैष्यदिनाद्यः 

पूरौ सवमेव स्ादिचचैः । अल्रोपषत्तिः । यदि राण्य 

दवाद्भिरेकराशिंकलाश्तदा कालं शकला तख्याञ्चभिः कर 

दूति कान्तिद कलाश्वा; बटिभक्ञा अथा दूति पठे 
सेचेच्छास्थामे कालाथा एक टता लाषवात् । `श्यक्तत- 

पचनम् । गुहाखामछठकदिश्स्ताऽहकदिष्डदय द्. 

जम् । तथा न्वा नोक्गसु गत्यभावादियोगयोगा- 

सक्तेन मतेष्यदिनाद्यानयनासम्मवश्वेत्यत आाह"'र०ना०। 
£प्रानेषाख्दयः पादस उकमै पूर्ववत् ! गतं व्यदिषसप्रा्नि- 

आँ च॒भक्या शदंव हिस ०। “एषा न्न् खं प्राच्याखदय 

प्रतोच्यामस्ता गव्यभावादक्यगतिगुदवत् । एषा नचलाखा 

हककमेा चटक्षमं पूव्यं वत् पूव प्रकारेण कायम् | घषरन्त॒ 

छोकपूव्यौधौक्तनिति ध्ये यम् । खदा नित्यम् । णका- 

शात् कद्ाचिदष्यन्यया नेत्यथः। हि निचयेन । र- 

विगत्या गलैष्यदिवसानण लच्विः खात् । ` मक्त, गत्यस ~ 

श्वात् योगे गु्गतिवत् । अथ कतिपयाना नलाय 

` सुयेषान्निष्यवश्ादस्तेा नाल्लो्याङ 1 ““अभिजिदुबद्म्- 
दय' खातो्ैव्यववासवा; । अहिवनैखदक्स्यतान्न ल~ 

'्न्तेऽवीरग्िभिः"?स,०। अभिजित् । बद्ञहृदयम् । अने 
नैकदेशख ब्रह्मणोऽपि गृह्यम् । खातोच्रवणधनिष्टाः । 

अहहि्वभषत्तराभाद्रपदा ` रतानि नक्चत्राण्य ततरदिक- 

स्यत्वादुत्तर विन्ेपाधिक्यादत्वथः । शयैकिरणेनं लब्यनत 

च्स्त' म॒ यान्तोत्ययेः । अत्मो पपत्ति यखादवार्का- 

- दधिकोऽस्तभादः प्रजायते सौस्यशरातिदेष्यात् । तिग्सा 

शुसान्निध्यवद्ेन नास्ति धिष्ण्रख तखास्तमयः कथञ्चित्?” 

दूति भाष्लराचा्य क्ता । परभिदश्क्तमद्टास्चभायाम् । अन्यया 

पुजीभाद्रषदाया अपि तथाल्वापरत्तेरिति दिक्'र०ना०। 

ध्यधा भौमादीनां सयैसान्नष्यादयास्लासन्ने दीष्या सकल- 

बिम्बदशन' तथा चन्द्रश स्तदयाश्तकाले सकलबनिभ्बद्- 

न शुक्लेन न भवति । किन्त विष्वं कदे व शुक्तेन 

हृष्छव इति भौमादिविखड शत्व" चन्द्र कुत द्याद्ग 
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याः पूव्बोधिकारे स्ठपस्थितेस्तदत्तरभूवण्टङ्गोच्नमनाधिका- 

रोऽवश्यम परस्थितः श्ारव्धो व्याख्यायते । तत्र ्टक्गोन्नते 
रुदयकालात् पूवकालेऽस्तकःलानन्तरकाले चासन्नकतिपय- 

दिष्सेष दशनात् पूरवाधिकारे चन्द्र कालांाहत्था 

तडइदयास्तारक्तेखच प्रथममुपस्यितचन्द्रोदवास्तयोः खाध- 

नभतिदिथति" र° ना०| “ङदयास्तविधिः प्राग्वत् 

कत्तव्य; शीतगोरपि । भागेदाद्भिः पद्ाहुश्यः 

प्राम्यात्यदण्यताम्" स ° । ̀  चन्दर खपिश्ब्द्; पूर्वधि- 

कारोत गु इनचतरं: समद्धयाथकः । उद्यास्तविधिर- 

दयास्तयोः शाधनप्रक्ञारः प्राग्वत् वूर्वाधिकारोक्त- 

रीत्या गणकेण. कायः नह कालाथानां पूवैमचक्तो: 

कटं त्िद्धिरत श्ाङ। भानेरिति। दहादथभि- 
रंचैषन्द्रः पथिमायां ष्य उदितो भवति । प्राच्यामह- | ` 
श्यतासन्तं प्राप्रोति | अब्र परचात् प्रागिति पुनरक्तसपि 

भृ बुधशुक्रयोः साहवचयेय चनद्रोदयाश्तदियुक्का तठ्- 

साङ्चयेश चन्द्रस्य पदिमास्तपूर्दयौ तेते इति क- 
चिकन्द्बद्धे भरं मख वारणायेति ध्येय स्" 

सू््धोद्ये विषः श०्तण्न्ट०्खं° | “रेखासान' च 

दष्ठेत रश्छिभिञ्च समन्वितम् । उदयं तं विजानोया- 

द्ञोभं कुर्य्यात् विचक्षणः” ““उदयादोदयाङ्खानोर्भौ सावन 

बाशरः"' छख.० सि । “लावनः खादहोरालषदयादो - 

दयाद्रवेः"" कालण्सा० नद्य सि | युश्शुक्रोदये च 

सव्वं सङ्गल कार्याणि कव्यानि । अगस्योद्यः अगस्य - 

शब्दे उक्तः | ““प्रससादोदयादन्भः कुम्भयोने मष्ोजसः'” 

रघुः । 

उद्यगाभिनौ शलो उदयं श. यौदयं गच्छति शहत्तौदिना 
व्याप्नोति गम-चिनिङोप् | “स योदयावषिषड् ततदिका- 

लव्यापिन्यां तिथौ | क्माद्ाने उदयक्षाले कियन््ानख 

सादयता तच्निर्खौतम्" का०मा०। “श्रतोपवाखनियमे- 

अैटिकेका यदा भवेत् । उद्ये सा तिथि साद्या विपरीता 

ठ पौढके" ज०५०।“जतोपवासनानादौ चटिनैका यदा 

भेत् । उद्धे खा तिथिगुद्या आराह्वादावस्तगाभिनो”' 
चिच्श्,° ध ° षु०। ““खादिल्योदयनेलायां याऽल्यापि च ति- 

चिर्भवेत् । पूखा स्येव खा नेया प्रभूता नोदयं विना 
देवल; । “वां तिथि ष भहुप्राष्य उदय वाति भाष्करः। 
सा तिथिः शकला प्नेया ्लानदानजपादिषु" देवलः । 

“उद्यन्नेव घविता यां तिथि' प्रतिपद्यते । खा तिथिः 

सकला प्रेया दानाध्ययनकलं द” त्यासः । ““पकदवयेऽपि 

उद् 

लिथयस्तिधिं पूछा तथोत्तराम् | लिनिस् हूतौ वध्यन्ति 
सामान्योऽयं विधिः स्तः" ' पटो ° । “दिति देवतं भान्तै 

पला चा्तमिते रदौ । दिमुदतै तिरङ्ख सा तिथि- 
हेव्यकव्ययोः' बौधा० । “भानावदिने सन्य॒त्तरकालेऽ- 

छो सत्त य दवत्यम् | तसि खास्तसिते ततः पवकालो 

नमङ्को सत्त त्रय पिद द्वत्यसतस्तावत्कालब्यापिनी या ति- 

विभवति सौव क्रमेण ₹व्यकव्ययो गदया" अलाशडापूवैकं 
साधनेन समाहितम् | नन्वव वं ठतरूदिव॑वाभ्युन्ना- 

तथाप. ् रविदधया स्तिथगु हणे कियत् परि माणमदयेऽपे्- 
णोयमिति विषेचनौयम् । तत्र बौधायनेन अल्यापौव्यभि- 
धानात् निनेषमाल' प्रतिभाति, व्यासेन उदयन्नेबेत्य- 

भिधानात् तैव प्रतिभाति । भविष्यत् राखे ठ षटिका- 

माल" बौ धायनवचनान्तरे हिभुत्त मलये विरोधमा डय 
“अलोच्यते ““पौवां िक्यस्तु तिथयच्तरिमु इत्ताः फलप्रदाः” 

० या० वचनेन दे पूरवाहृव्याप्रायास्छिमुङततं भिता- 
याये हणम् । तिम् इतं ्य,नाया स्तिथेः पषा हव्या- 
प्रभावात् पर्वाहृख च पञ्चधा विभक्तख म् ख्यत्यात् 

उदिते भानौ लिमुडरत्तातिधि्ाह्या । यत्त,““लिमुदत्त 

न कर्तव्या या तिष्य्,दयगाभिनीति'*न तत् तिमुदं व्या ` 

मे बाधकं प्रत्य् तोहोलकमेव । तथा ह प्रतिषेधः सर्व ` 
परसक्गियूव्वंकः,प्रसक्ति सात्र यथोक्तरोत्या पौव्वाह्किकवाक्यात् 

तिम् न्तं ेधविधायिपैठौनखिवाक्यादा भवति तच प्रसक्त 
लिच्ेत्व' खभतियौ बाधकाभावात्थैव तिथिक्चये त्वधिक 

व्याभ्निविधित्छयः प्रतिषिध्यते अतच्च तत्र॒ चयेत 

स्यर्भिनो तियि्याद्या तिथिसाम्यात् । तिचिषङ्खावपि भ- 

इं बयनेव मख्य" मृत्यं त्वदकल्ः। एतदेव द्दयित 
दिलदक्ता पोतन अपिशब्द्ः पद्यते" । ततः प्रासङ्गिकमन्यत् 

समाधाय उपसंहृतम् यथा "श्रते ठ खयोदये मुह् 

त्त बवव्यापिनी प्रतिपहानत्रतयोसरं होतव्या र" शयु 
द्यमालव्याप्निशास्तर' षटिकःमालव्याप्िशास्ततं द वैशानरा- 

धिकरखन्यायेनाव युत्याङवादद्पतया लिमुषव्यापि 

प्रशंसति । अथवा यद् पूरद्युरुदयकाल' परिव्ज्योपरि 
सषेल व्याप्नोति परेद्यरूद्यकालमात्र' व्याद्रोति तद्ा- 

नोमदयानन्तरभाविन्यामख्याया स्तनम् इ सव्या प्र दिं नदयेऽग्य 

भाषेन योरपि दिनयोगौणकालत्व सति किं पादाभिति 

बोत्ताय पूव्वदिने गौखकम कालव्यागरेमुयस्लात्तस्यैष यन्ह- 

शंन्यायतः प्रापनं केनापि निमित्तेन तत्प्र्ूहे खरि परदः 

ज्कालत्याप्निसम्मादनाय पृणशेतवभभिधायोदयविद्ोमख्ध 
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ष्दप्रिबाडल्यदय ेयत्वोक्तिव्याजेन तदेव प्रशखते। 

"खादिग्योदयनेलायां याल्यापि च तिधिरमेबेत् पूणा 

ष्न्येव मन्तव्या प्रसूता नोद्य विनेति” । यद् पतद्: 

सङद्गवमारभ्य परेद रुदयौत्मागेव तियधिल्तयवशात्मतिपत्ष- 

भाप्रा तदा थद्यपि दिनदये सोद्यम्त्त त्रयस्य नास्ति 

तथापि प्वद्यरेषाजुष्यम् । सा तिथिः सकला ज्या 

यस्यामस्तभितोरविः इ तिवचनेन सम्माद्यायाः सोदयलि- 

म नत्ताया व्याप्रे विद्यमानत्वात् । यदान परेद्युरूदय- 

भत्ेव्याभ्चिरस्ति तदा परवद्यरेवादष्ठानम् | अस्तमवनव्या- 

ब्ेरधिकत्वात् । अतएव पद्यषएराणेऽभिडितम् । श्रते 

श्लाने तथा नक्त पिदकार्यँ विशेषतः| यखाभस्तङ्गतो- 

भाः खा तिथिः पुणडभागभमेदिति"। तत्रैव 
दितोयाप्रकरथे च देवं षड्डिघम् उपासेकभक्तनक्ताया 
वितदानव्रतभेदेन, तौयेक्तानजपद्ोमादयसतु नः गण्दे 

नेव शंख्ट्ीताः | पिल दिविधम् रको पार्वणं 

चेति। तत्र॒ सव्य कभ््रकालव्याभ्रिरख्या । अव- 

शिष्टा गौणः । तिथिव्याश्चिश्च हिविधा खाभाविक 

तिचिव्बाश्चिः साकल्यापादितवतिधिव्याश्रिश्ेति। तद्यथा 

यदा. शङ्गवषय्यं न्तामावाख्धा तदानीखपरि-ोर्^गाद्ो 

सुख्य्यैष प्रतिपद् व्याप्तो भवति । यद् मध्याङकादिमारभ्य 
तिधिक्षयवथात् परेद्यु; शङ्गशान्ता प्रतिपङ्धश्ति तदा 

पूव ्युर्गौयक्तालव्या धरिष जोव्यैकक्ञा दानाय तद्छोकारो 
भ १ 

शति मध्यादङ्क ऽवश्यादुष्टयत्वात् तन्न च खाभाविकप्रति- 

चद्वयाप्र्मभावेऽपि साकल्यवचभापादितप्रतिपदवराधिः 

स्लोढता रश्ञ्च सति कभोकालव्याप्नौ सव्य॑र्टतीनामन्यन्त 

निभेन्धदर्थनात् कम्बकालव्याश्चिशास्त्रमितरेभ्यः प्रबरल 

निति निश्लोयते | तदुसारेण हितीव।{द्याञख्पि तिथयडउप 

वासादौ देवे; रकोर्दिटादौ पिले च कम्बाकालव्या्नि 

यक्ता; सतोकत्त व्या; । उपधासस्तु सव्व तिधिघ नारदीगे 

दर्भितः। “शुक्ला वायदिवा क्ष्णा प्रतिपत्प्रष्टतीन् तियौन्। 

उपोष्यौव बलिन्दन्वा विधिना त्वपरे दिने बाद्यणान् 

भोजवित्वा ठ सपापे; प्रमच्यत'' दति । उपवासखा 

ष्ोरा्नः कम्मकालः | तस्पाक्षद्वयापिनी तिथि्माह्या 

लदसम्भने खर्डतियिरपि । तत्र का ख्राद्योति निद््बते | 

तन खरथौदये वित्ता ततोऽधिका बा, प्रतिपद्धवति उक्षर- 

दिनेचास्तमवादर्वाक् तिम् इत्तौ ततोऽधिका का ढतीया भवति 

सेथमृभयव्िद्धा हितीया | ततु बेधकतिथसदयेऽ्लमये वा 

लिमद्तलव बभप्रयोजक न त॒ ततोन्य.नल | तरेव 

४१ वा० माग २ इ~ 

पैडिनसिाक्येन ेमुदाहतम् । वेध्यतिचेखच तिमृह्त्त 
सद्भायोऽपेच्तित दति “दिमदले' ति्रिहृच 'दतयनेन मन, 
वचनेन दितम् ।“उद्यास्तमययोरेव ध? इत्यस्या यम्धैः 

“उदग्र सा निथि््द्या विपरीता त॒ पदक" इत्यादिभिः 

कात्यायनचनेरवगन्तव्यः। एवं सति उदाद्ृतविषये 
दितोया उभयतेधेऽपि उन्तरविद्धेगोपास्या बुन्नादि्ाक्ये - 
नान्वयव्यतिरेक्राभ्याखत्तरवे धस्य प्रासत्याभिधानात्"' दति । 

पाद्मन्तवासद्पद्षविषयं तदष्य क्र" तेनव | “यद्य्यपो- 

ष्यत साच्तान्नाभिह्कित' तथापि कैभ्प्रान्तरविशेषाहुपा- 

दानादुपषास विषयत्व परिशेष्यर्ते तथा हिन तात् प्रि 

पविषयत्व सम्भवति “द्ितोयादिकयुरपानां पृज्यतः 

नियमादिषु । एकोदिदादिष्डधयरादो हास (्ादिदेथनेलि"" 

व्यासेन बुग्मादिशास््रख खव्व;दिथाख्रसा च देवप 

लप्रविषयक्षत्वेन व्यवस्थापनात् इति" | रएवद्चोप्वसे- 

तरदेवकमणि उदयगायिन्या गृह्यत! तदपरवादकं 

युग्मशास््रम् । तत्रच पैटोनसिवचनेन निमरहतत 

विवेरेव बेधप्रयोजक्गताऽभिधानेन ततो -न्युनकालि- 

कतिथ्या वेधाभावात् गौड्देौया यत् रूथंसात्रेख 
बेधं कलयन्ति तल्छाहसमात्म् रघनन्द्नेन कुत्रापि तधा 

बेधालुक्गोः कालमा० ेमाद्धिपरष्टतिषु दिम तादिव्याप्राजेव 

वेधकत्वव्यपस्यापनात्, युग्मशास्त्रखय साःन्यशास्त्रतया 

बेधसामान्यप्रतिपादनेऽपि पैडोनसिना तख विरोषाभिथा- 

नात्तयैव यहण्यय युक्तत्भिव्य तूपश्यार: । उुर्मा- 

दिष्ासतरस्य नाधधकन्तु"“युगाद्या वषेषडिन्न पप्रमो पावत 

प्रिया । रवेरुद्यभोक्न्ते न तद्ग तियिदुगसता'' तिरत 

देष ° ए ° “भगवत्या; प्रवेशादिविसर्गान्ताश्च याः क्रियाः । 
तिघावद्वगामिन्धां सर्वास्ताः कारयेहधः'' दुग ०्तन्नन््द्ि" 

ए“ “शरत्काले महापूजा क्रियते याच पाभिको | श 

काण्याद्यगाभिन्यां न तन्नं तिथिबयुम्नता तत्रव पुरा० 

पूर्वाह्णे त॒ सदा कायः प्रक्ता सहुयुगादयः। दं 

कम््ंणि पिते च लब्णा चैवापवाह्किके | देमा० नार- 

दयम् “बुमादिमन्वादिश्रृद्वादिषु शुक्पत्ते उदयव्यौ- 

पिनो तिथिर्माद्या क्णपक्ते ऽपराहृव्यापिनो साद्य) 
श्टटार्यसारच्च दिनद्वये व॒ तथा लाभे . परंबेति हेमाद्रिः । 

विधानपारिजातादयोऽप्येषम् | निखै° सि “" 

तिब्येतीपातो युगमन्वादयस्तथा | सन्परखा उपवासे 
दानाद्ावन्तिमिा शूटता'' आनन्तभन्तःतवचने अाटि- 

यादात् च्राहखं मह इत्याह । इदन्ववेयम् | (“कम र) 

= 
सवश 
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यद्य: कालस्तत्कालव्यापिनौ तिथिः । तया कमाण 

कुरीति हासण्डी न कारणम् कम्म णोतिहितकालव्या- 

पिन्व ण सराद्यलाभिधानेन यत, तिथिक्नयवशात् उभ 

यदिने ख् ति,धापिभक्तद्नट तोयां यङ्पपू ववा हवाव्यापि- 

शतत, प्रतियोगितरैयधिकरण्यघटितव्याप्नेः प्रवेशनेन 

सहन्त कालव्याप्रावपि ूर््वाहृव्या पकतया खणभित्येव 

रघुनन्दनख्ाशयः। तथा चारभ्य तस्यां दशमो च याव- 

त्" इत्यादौ यथा पूजायान्तत्तथीनां प्रतियो गिपैयकर ण्य- 

खटितब्यापक्षताप्रवेश एवमत्रापि सेव्या पकतानातोन्य्,न- 

दण्डादिव्यापने खाह्यता | भवति च दितम् ततैव्यापिन्या - 

` अपिमनतव्या पितेति सव्व" दस्यम् । तेन मततं न्य नतायां 
न साह्य दुहत दिव्याभिसतु मुख्येति । एवञ्च बुन्मा- 

दिशासताविषये कष्णप्रतिपदादौ भय दिने पव्वाहमुत्तं 

व्यापित्वेऽपि तिमहत्ताया र याद्परतेति विवेकः । 

एमख्गाभिन्यामपि अस्तादर्शाक् ति, मुरता यास्तिथेः । 

पितः खाद्धयतेत्यपि बोध्यम् । 

डद्थगिरि इ° उद्य उदयस्थानं गिरिर । खग्यादेरूदय- 
स्थाने पर्वतवदाच्छादके भूटत्तपारे ““उदयगिरिषनालोबा 

मन्दार एष्मम् उदङ्ङ्: उदयगिरि शिखर सं स्थिते प्रतप्रकनक- 

निकरपौतलो हिते खवितरि*श्ुखु ° उदयाचलादयोऽप्यत्र | 

^च्रितोदयादरेरभिषायम् कैः 'माघः। मूगोलपादसैव यथा 

्व्याद्याच्छाद्कत्वम् तया सिद्खान्तयन्ये स्थितम् । यद्यपि 

सयो दयस्य देशविेषे विेषस्थाने एष सम्धषः तथापि 

जिरक्षदेशादधिकणएव देथे मु ख्यतम् “लङ्क एरेऽकैख यदो- 
दयः ख्यात् तदा दिनाधं यभकोटिषुर्याम् । अधस्तदा 

खिडपुरेऽष्तकालः खाद्रोमके रालिदलं तदेव । यनो- 
दितोऽकेः किल तत्न पूवां तत्रापरा यत्र गतः प्रति- 

हाम् तद्याम्यतोऽन्ये च ततोऽखिलानाखदकस्यितोभेर्रिति 

प्रसिद्मम् ' सिद्धान्तशिरोमणौ तथेव व्यवस्थापितम् । 
तथा च लङ्ादिएुरोचदष्यस्य भूटत्तपादान्तरस्थित्त्वेन 

दितौयषठं परिस्ये खर्यादौ प्रथमं टण्यता ततुपूर्व्वादिस्यदेशे 

त ततः पूवम् । पयात् स्थितदेशेष च तत; पञ्चात् दश्यता 

शवञ्च भूटत्तपादेनाच्छादने तदतिक्रमे दथेनयोग्यत्वादु- 

दयः । ततञ्च यत्र देथे यद् दनं तत्र तद् तद्ेथापरेद्चया 

व्या देभू भिम्बपादो परिस्ितत्वेन ततस्थानसख  उदय- 
शिरित्वम् यतर चादथेनं तहे थवासिनामस्तगिरित' शास्ते 
ल्षितम् । णषञ्च निर्षदेचावधि मूदत्तपाद्ान्तरेष् स्थित 

जङ्कापुरषासिनां यभकोटिरेवोदयस्यानमेवमन्यत कल् 

` भध्याङ्लद्ायाम्ये ऽसततमयः, 

उद् 

म् । लिङ्गपुराणे ठ अन्याः षरोरक्घा तत्रोदया- 

दिव्यवम्यामाह “मानसोपरि भाद्ेन्दरौ प्राच्यां मेरोः 

स्थिता पुरी । दक्तिखे भालुषुत्रख वरूणदय तु वारूे । 

सौम्ये सोमस्य विला ता दिग्देवताः स्थिताः | अम- 

रावती संयमिनी सुखा चेश विभा क्रमात् । लोकपालो- 

परि्टात्त् सवतो दक्तिणावने। काषाङ्गतसय खयेख 

गतिया तां निबोधत । दच्तिणां प्रक्रमेद्धाचः च्िप्िषु- 

रिषि धावति । पुरान्तगो यदाभातुः शक्रस्य भवति प्रभुः । 

सव्ये; सांयामनेःसौरो दय् दयो ग्यते दिजाः| । स ण 

खखवल्यान्त नि शान्तस्य: प्ररश्डते । अस्तमेति तदा खय 

विभायां विञ्वटग्बिभुः । मयः प्रोक्तोऽभरावत्या यथाऽसौ 

याति भास्करः । तथा संयमिनीं प्राप्य चखाद्चौव विभां 

खगः | यद् पराह्हस्वग्नेश्यां पूर्वा होने क ते हिजाः ! । 

तद् त्वपरराल्रखच वायुभागे दारुणः । रेयान्यां पूर्रा- 

ल्स्तु गतिरेषाख सरतद्ति | व्याख्यातच्च ङा ०उ०्चखान्- 

न्द्गिरिणा “तथा चोपरिटादमरावत्याल्िञकध्याङ्' ततरे 

शकोणसयानां ठ तोययाममाग्ने वकोणस्यानामाद्ययामं संय- 

शिन्याउ्दयं च करेतिखविता | एवं यदा याम्ये मध्याङ्के 

विति तरदन्द्रो अस्तमयः, अग्नये ठतोययामः, नेक. 

तिकोये प्रथमो यामः, वारुणे उदयः । यदाच वाद्ये 

निकतिकोये दतीयो ` 

यासः, वायय्ये प्रथमयामः, सौम्ये उदयः | यदाच 

सौम्ये सध्याङ्स्तद्ा वारुणेऽस्तमयः, वायव्ये ढतीयया- 

सः, दैथानकोये प्रथमो यामः, रन्द्रो उदयः। 

तथाग्ने यकोखे वत्तेमानस्तत्रस्यानां मध्य" दिनम्, यमे- 

नद्रषयराद्यटतोययामौ, नेकः तेशानकोणयेरुदयास्तमये 
चकरोति"एतद्च मानसापेच्चयेगोदयास्तमयक्ोसैनाच्न पू्ौक्गेन 

विरुहम्““अथ यदुादिव्यः एरल्ताइदेता पञ्चादश्मिता दस्ता 
दूङ्उदेताऽ्वागस्तमेता इत्धाद्' खा ०उ °भाये"पञ्चादुत्तरत 

ऊं खदेता विपये स्तमेता । पूथसममातपूर्वा ट् णोत्त- 

रोत्तरेण कलेनेत्यपौराणं दर्थनम् ¦ रवित्तुरदिचमि- 

नद्रयमधरुणसोमप्रीषु दयास्तमयकालख त्यत" हि पौ 

राणिकेरक्रम् । मानसोत्तरस्य मूडनि मेरोः प्रदलिणणा- 

इतेसतुल्यत्वादिति' "इत्याशङ्कय अत्रोक्तं : परिहार अचा- 

ैरमरावत्यादौनं7 एरोखा हिय णो्तरो तरेण कालेनोद्वासः 

ख्यात् । उदयश्च नाम सविठस्तन्निवासिनो प्राणिनं चक्तु- 

गौचरतापन्तिर्हदत्यय शा स्तमय' न परमाथत उदयास्तामये 

स्तः} तच्निवासिनाञ्च प्राणिनामभावे तानु प्रति तेनैव 
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नाणे मच्छन्तपि नेवोदेता नास्तमेतेति चग चरता- 

परेस्तदत्ययख्य चाभावात् । तथाऽमरावत्याः सका- 

श्राद्दियुणकालं सांयनिनों एर वसत्यतस्तन्निवासिनः 

प्राणिनः प्रति दक्षिणतः इबोद्यु ्तरतोऽस्तमेतोत्युच्यते ` 

ऽखदुबद्धि च्चपेच्य तथोत्तराखपि रोष योजना । सरवे 

त्राञ्च॒ भेर्ङ्त्तरो भवति | यद्ाऽसरावत्यां मध्याह्कगतः 

सविता तदा सांयभिन्याश्दयन् दणष्डते तन्न भध्याङ्कगोवरो 

बारग्य।छ यन्द श्यते । तथोत्तरखां प्रदसिं खाइत सतुल्य 

त्वात् । दलाडतवासिनां सषैतः पव्वं तप्राकारनिवारिता- 

` दिचयरग्लीनां सषितोघं इवोदेताऽ्वा गक्ततेता दश्यते 
पवतो च्छिद्प्रवेशात्य वि प्रकाश्ख । तथगांयग्डतोपजो- 

विनामन्डताना ञ्च दियुणोरोत्तरयीययं वत्त्वमदुनोयते भोग- 

कालदं युणखलिङ्ग न खा०ख ° भाष्यम् । 

उदयन इ०उद्+इ-लय्, । †अगस््य खनौ, कमा इलिप्रभट- 

तिखन्वकारके २उदयनाचाय्ये' च ।“व्या तेने किरणावलो- 

छदयनः''दव्यकिरणावलो । अयश्च अत्म तच्त्वविवेकादिना- 

ज्रासन्यकता | ३इषभराजे “उद्यनमिवानन्दतवत्क्- 

लम्" काद् ° ४वत्धराजे च | वत्यराजचरितञ्च टइत्कथायां 

विक्तरण विं तम् । “प्राष्यावन्तो तद्यनकयाकोविदसाम- 

बद्धान्” भेप्र० उद्+इ-भावे च्य.ट् | ५उद्ये न° 

“पूषेव सागरखंव चन्द्रखयेदयन' एति? भाग्भी ९५८अ० 

“एषा युक्ते परावतः ग्य खोद्यनादधि? क ° १,४८.५, 

द्र्मौयाञ्चोदयनमादिलख' यत ०ब्रा० १२, ८,१९ । ६ैस- 

भाप्रौ च “दषा वरिषटतुप्रायणा लिदद्यना''ता०ज०, 

१५,९ तित् छग्नवकम् उदयने समाप्रौ यखाः?7भा ०। 

डदयनोया स्त्ली उदयने सभाप्नौ वि्डिता तन्निमिन्तत्वेन तत्य 

स्वन्धिनी वा । समाप्निनिमित्ते \ इटिभेदे “गारपत्य 
उद्नोयामाचरति” आश्च०्यौ०६,४,१,१, नेदमादिषमा- 
जनस गुद्यनोयायाः१ ७,२,६, । चरुमेणन िनि- 

दधाद्टुदयनोयारयै" कात्या ° ७,५.१६, । अवन्डयाइुल्यान 

निमित्ते अतिरात्रे पुण ““इहस्ताेवोदयनोयोःतिराल्ः” 

शत०रा° १२;१,२,२,अबग्यादुरेत्योद यनोयेन च रित्वाचुब- 

ग्ध्यद्य प्रशुषरोडाश्मत दविकानां इवींषि निर्वपति''€, 

५,१,१४।८.प्रायकीय एव्रातिराने . युञ्जन्, दयनीये विच- 

न्ति, । “अथो यथा प्रायणोयेऽतिरात्रे समिषेनोर्- 

नृच्य ब.याइदनौीयणएवातोऽलवक्ताऽशीति "९, ४,९,१५.१६ 

उदयवेला च्छो शथे ततृक्षिर णस वा उद्य वेला समयः । 
१दरयाद््यकाले र्खरूणोदयकाले च "“साठेमाश्यरिते पक्त 

रटन्य खयच वहो । तस्यामुदयवेलायां खाता नावे्ते 
यमस्” म०्त०्यमः। उदयवेलायाम् अरुगोद्यतेला- 
यामिति” मन्तण्रघु० | शार्ति° उक्त देभूतानाम् दय- 
सममे च भूतोद्ययन्ट षिटतिः। 

उद्यान्तर न°उदयखोदयन्नानाधेम् अन्तर' यन्न | सिरशि° 
उक्त सदायामुदयन्नानयं संख्कारभेदे उदयथब्द् विदतिः। 

उद्यास्तसूतर न° "च्छजे द्य राल्सममर्डलमध्यभागजी- 
वायका भवति पूैपराश्योः खा । अपाप्योः प्रयुण- 
मन ॒निबङ्ष्टत्' यत्तहदन्ति गणक्ना . उद्यास्तत्रम्" 

सि° शि°उक्ते चितिखाहोरात्हत्तसम्पातयोमेडे वे 

उद्र न° उद्+ऋ-आप.। {जठरे नाभिस्तनयोर्मध्यभागे | 

दय स्यानानि दण्डषेदय पक्रम्य4उपस्यमद्रं जिह्धाडस्तौ 
पादौ च प्ञ्चमौ। चक्ुनासा च कर्णौ च धनं देह 
स्तयेषच” मतुः । “मल्लकोद्रषटठनाभिललाटनासाचिवक- 
बलिखीवाद्येता रकैका;» शरीरविभागे (व । 

“उदरच्च गदौ कोष्यौ िस्तारोऽयखदाहृतः'' या० र्ट ०। 
“उद्रेऽन्नपक्तिः” शत० ना० ८,६,२१,२ । ^उद्र 

पारिमाति छट्ना" “खद्शतृसंशयगोचरोदरी"” नैष 

आधारे अप् । रयुङ्े | रमध्यभागमात्रे च "ताम्रो- 

दरेष॒ तस्पर्ञवेष' रघुः “ल तादिविह्ितोदरे” अम° 

“कुद्धमभिव पिनद्ध पाण्ड.पत्रोदरेण ' शङ्ग° उद्+-उ-अप 
ध्रषो दलोपशच, उद्रस्यत्वादाख्ोद्र शब्दवाच्यता 

““तातस्यपात्तद्चभोतभ्याञ्च तत्समो पतयाऽपि च । तत्- 

साहचर्यात् शब्दानां ठत्तिरक्ता चतषिधा''भा ० प्र०्डक्तोः। 

४उद्ररोगे । उदररोगनिदानादि चते उक्त' यथा 

न"अथात उदराणां निदानं व्याखा खामः | धनन्तरि ४. 
मभ्डतां वरिषो ाज्धिरिनदरप्रतिमो बभूव | त्रह्मर्भिषल' 

विनयीपपन्र शिष्य" शुभं च्तमन्वथात्य; । एयक् समनते- 

बरूपि चेष दोषैः ोोदर' बद्धगुदं तयैव । आगन्त 
सप्रममषटमञ्च दकोद्रं चेति वदन्ति तानि | चदबैलाग्नेर- 

हिताशनख् संगषकपूत्यन्ननिषेषणादा । सते इादिमि- 

च्याचरणाञ्च जन्तो गताः कोटमभिप्रपन्नाः | य॒ल्- 

माढतिव्यञ्चितलक्षपानि इुर्वैन्ति घोराणदराणि दोषाः । 

कोषटादुपस्ते हषदच्रसारो निःखत्य इ्टोऽनिलवेगनुत्नः। 

त्वचः सखच्नम्य शनेः समन्ताद्िबङ्गमानो जठर करोति। 
तत्व प" बलवशेक)ङ्काबलोविनाशो जठरे हि राज्यः । 

जोर्णपरिन्नानविदादवत्यो वस्तौ रजः पादर्गतश्च शोफः । 
सङ्गा पारादरष्टनाभोयेह्ते कुष्णसिरावनदम् ॥ 
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सन्ूलमानावदुखशब्द्' सतोदभेद् पषनात्मक तत् \। 

यच्छोषटश्णाज्चरद्युक्त' पत्त सिरा यत्न भवन्ति पोताः। 

पौताचिवि्म्ल्ननखाननस्य पित्तोद्रम् २ तक््वचिराभिढ- 

ह्धि । यच्धौतलं शुक्तसिरावनद्खं युर स्थिरः शक्तनखाननस्य | 

स्लिग्ध' मडच्छोफयुतं ससाद कफोदरम् ३ तच्च चिराभि- 

इद्धि ।स्तरियोऽच्रपानं नखरोममूतर विड ततेवैयुक्रमसा धृरत्ताः। 

यस्थ प्रयच्छन्यरयो गरं दम्ब दूषोविषसेवनादवा। 

तेनाशु रक्तं ३{५५।अख दोषाः कुवन्ति घरंजठरं लिलि- 

क्गम्५। तच्छोताताभ्वसरद्धवेषु विशेषतः कुष्यति दद्यते च 

स॒ चातुरो भू््छति सम्पुसक्तं पार्ड,: शंयः शुष्यति 

दृश्यया च | ` प्रक्ो्तित' दष्यदरन्तु घोर हीहोदरम् 

कोत्तयतो निजोध । विद् द्यभिषन्द्रितख जन्ोः ब्रडु्ट- 

मत्ययेम्क् कफञ्च | ोहाभिदङ्खिं सततं करोति ज्ौहो- 

द्रम् ५ तत्मबदन्ति तञन्नाः। वाभेच पाश परिदटदहिमेति 

तिशेबतःसोदति चाठरोऽत्र | मन्द्ज्च ग्निः कफपरित्तसि- 

क श्पदुतः चौणवलोऽतिपार्ड: | खव्येतरसिन् यति प्रदे 

ज्ञोय' यङृ्ाल्युदर' तदेव । तस्यान्तमन्नेरुपलेपिभि्वा बा- 

-लाश्सभिवः सहिते: म्बा । सङ्धोयते तत्र सलः सदोषः 

क्रनेण नाद्धामिपर सङ्करोाह्हि। निरुध्यते चास्य शुदे पुरीषं 

निरेति च्छरादपि चाल्यमल्म् । च्नभिमध्ये परिदच्धि- 

मेति यद्खोदर' विटर्मगज्धिकञ्च। प्रच्छदंयत् बहय॒द' ६ 

विभाव्य ततः परिखाब्टदरः' निबोध । शल्य यदन्रोपप- 

हित" तदन्त्र भिनत्ति यद्यागतमन्यया वा । तस्मात् सुता- 

न्लात्धलिलप्रकाशः स्ताषः सवेद गुदतस्तु मूयः । नाभेरध- 

खोद रमेति इद्धि निस्तुद्यतेऽतीव विदद्यते च । एतत्वरि- 

सताब्युद्र ७9 प्रदिः दकोदर कीर्तयतो निबोध | यः 

सेपीतोऽप्यहुवासितो वावान्तो विरिक्रौऽप्यथवा निदः । 

पित्रेज्जल' शौतलमाशु तद्य स्लोदांसि इष्यन्ति हि तद- 

हानि । स्तेहोप्लिप्रेप्थ वापि तेषु दुकोदरम्मूषै- 

वद्भ्युपेति । सिग्ध' भडइत्सम्पःरडत्तनाभि छ योन्नतं पूं - 

भिताम्ब्ना च | यथाहतिः च्भ्यति कम्पते च शब्दायते 

चापि दकोदर' ८ तत् । अश्मानः गमनेऽथक्तिदौँबलंय 

इबेलाण्निना । शोफः सद्नमङ्ानां सङ्गो वातषुरोषयोः । 

दाह्त्णा च सर्वव जठरेषु भवन्ति दि । अन्ते सलि 

लभावन्तु भजन्ते जठराखि तु | सर्वार्ध प्ररोपाकात्तदा- 

तानि विवव्जं्रेत्" । बिष्तरस्तु भाणश्प्रण दृश्यः | गर्भपा- 

तनज्ञारोगा यकरत्स्ौहजलोदराः इन्यक्तेः ए स्वमपि । 
५अले लि °““उद्रमन्तर' कुरते ' डतिः 
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| उद्रग्रय्ि ए०उदरे मन्विरिव। युल्मरोगे हेम ०। गुलमश्दे 

विषटतिः उदरयुलमोऽप्यत्र पु०““द्चोवि कारष्टारो च भवे- 

इदरयुलसवान्” शाता०ख्छति; । [उद् रबन्धवस्त्रे हेम ° 

उद्रत्राण न° उदरं व्रायतेऽनेन नं-ल्य्ट् | (कमर बन्ध) 

खद्रथि ° उद्+क-षथिन् । सदर उच््वलद्त्त; । 

उजरपिशाच लि उदरे ततुपूरत्तौ पिथाचद्व। सर्वान्न 

भक्तक हेमच० | [ चयेन परिल च्व 1 
उद्रपूरम् अव्यग्दर+पूर- साकल्ये णमल् । उदर साक- 

उद्रम्भरि लि° उद्र बिभर्ति ष्ट-खि भूम् च । पञ्च 
यन्नाश्यकरणेनात्मोद्रमालपोषके | 

उद्ररोग षु ६त° । (उदरो) इति ख्याते रोगे । उद्र 

शदे विटतिः। उद्रव्याधिरष्यव्रकदलोयवक्तारन्त पानो- 

येन प्रसाधितम् ॥ तद्ाखादेन नश्यन्ति उद्र ब्याधयोऽ- 

खिलाः” गरु° घु° । 

उद्रवत् दि द्म दरभल््यख तन्दादि० इडतायाम् 

मतुप् मख वः । ठददुदद्रयक्ते । पक्ते-ठन् । उदरिक 
श्नि । उद्रिन् पिच्छाण्द्लच | उद्रिख उक्तार्थे ति° 

द्नौ मतौ न स्तियां डप् । 

उद्रशय ° उदरे शेते शौ-पाच्चा° अच् | गमे शये 

उदरशाण्डिल्य ए°कषिभेदे “हद्यश्चोदर याख्डिल्यः पारा- 

शय्यः दोषीजलः*भा०स०७अ०। “तं हैतमतिधन्वा शौनक्षः 

उद्रशाण्डिल्यायोद्घोषाच' ० ° | । 

उद्राष्मान न° दैत° । (पेटकापा) रोगमेदे। तकार 
णस् क्त छश °व्कषायः संाडहको रोपणः स्तम्भनः भो - 

धनो छ्ेडनः शोषणः पोड़नः क्लंदोपथोषणद्चेति स एवं 

सणोऽपय कणवा्ययषप्ेन्यमानोषहतपोङष्टथोषोदराश्मान- 

वाक्यपडमन्धासलम्भगातस्फुरणचुखुहुमायनाक्चच नासेपण- 

प्र्टतीन् , जनयति" । तद्धाजीखंश्य लिङ्ग तदथक्त 

सुखने तञ्च उद्विरणशणय्द् वच्चे | # 

उद्रामय ° उदरशामं रोमं याति भयति या-क । 

श्लनामख्याते रोगे अतिसारणशब्द ० वतिः । “शीतं 

मधयुतं लत्वा पराययेतोदरायम्ेः' ““धकंटोपद्हितं शोत" 

पाययेद्धोदरामये' दश्ु° | 

उदरावत्तं प° उदरे आवत द्व गभोरतात् । नाभौ । 

उद्रिणौ स्त्लौ° उदरं तत्ख्थगभौऽकूण्ययाः दनि डिप् । 
शभिल््ाम्. । 

उदकं ए०उद्+अक -खच-या चञ् । {उत्तरकाले रभाविफरके 
शुभाशुभकषणेखि च । “तङ्गवल्द्ठखोदके जोवतश्च तख च" 

विन र ग "कः 9 स व कनक क १ १ 



उद् 

 'सोऽ्भूयाहखोद कौ न्“प्र ये च सखोदर्कान् प्रजाधर्मान् 

निबोधत" शतु; । ̀  ̂ 'नन्वयमद्कः प्राङ्गनख दष्ूकतख 

द्यङक्>। "नाभौप्रष्टत्यः समानोद्जां ऋतवे अ अद्ट- 

च््यन्त शत ००, ट८,७)१,३ । 

उदञ्चि स् ए उद् जद्भ मचः शिखाऽख । १ उच्छिख वद्धौ । 

उत्लशटकान्तित्वात् र्कदपे ऊह्रेतस्वात् रेशिषै च| 

४उन्रतशिखान्विते त्रि प्रदक्तिणप्रक्रमणात् कशानोरुद्- 

ङि षस्तन्बिथुनं चकाशे ` ऋचेवोदञ्खिषं व्यम् रघुः | 

"स्फरलुद्खि : ससा दतीयादच्छः लशालःकिल निष्य- 

पात""कुमा०| प्रा०स०] ५उद्तायां शिखायां न०्स्तरी° । 

उदहं ° उटू+अद् -अच् | “वरटादष्टसस्यानः शोधः 
संजायते बदिः | सकण्ड स्तोद बल “छदि ज्वरविदाइ- 

बान् । उदहंमिति तं विद्याच्छीतपित्तमथापरे | वाता- 

धिकं शोतपित्तदह्ं च्च कफाधिकम्” इति निदानोक्त 

रोगभेदे 1 ८ 

उद्य्यं लि०उदरे भवः उदर+यत् । जटरभवे“वइदगयेख भेद - 

सःपरिशिष्योत” शतण्ा० ३,८,४,५, “रोतता नभ, 

उदरे चक्रवाको'"यज ० २५,८। 

उदलावणिकं ति” उदकोभूतं लवणम्द्लवणम् उदादेषः । 

तेन पकम् ठञ् उत्तरपदश्धिः उदकषोभूतलवणपके व्यञ्ज 
मादौ हलायु०। 

उदवसिंत न° उद्+अद+सि-सो-वाक्त। ष्टे अमरः 

उदवाप ए ` उदकं बपति पिर्डस्यानोयतया वपष 

उदादेशः उपम सर | जलमानेण †चखाद्गकरि 

र्तपणकारिणि च । त्यापत्यम् इञ । च्मौदापि तदप 

स्त्री. ततः तस्ये दभिव्य्े रषति° ऋ । रौद्वापौय तत्. 

सम्बन्धिनि लि | 

उद्वास ० उदके जतार्च" बास उदादेयः | बतार्थे जल- 

वासे । “अवाक्थिरास्तु योकलम्बेत् उद्वास" च योवसेत् । 

सतत चैकथायी य; ख लमेतेधितां गतिम्” भाणात° 
१७अ ° “क्षख्यरा लौ र्दवासतत्परा” कुमा ° । 

उद्वाह ४०उद् उदकं वहति वह -अण् उपस °| जलवाहइके 
$भेषे ।“'दित्रा चिन्तम शं खन्ति पजन्य नोद्वाहेनः' क ०१, 

१८१६, रउद्कशाङ्कमाल्े ति °“ वोयस्त.दषाहासो 
अद्य इदि" ये विनवे भरतो जुनन्ति" क ०५,५८, «'जच्वा 

वन्तु भर्त उद्वाहा उदप्रतः'"अध्० १८।२,२३) 

छदशराव ए०डद्कपूख : शरावः शा०त०्परयितव्ये एकद् 

लादौ उद्देथः। जलपूँ याते “उदशराव आात्मानम- 

[ ११५१ | उदा 

वेच्य यदाक्रनो न विजानोयसतन्धे प्रतरतभिति तौ 

छोदथरावेऽपेन्ताञ्चक्राते" 

उद्शदि लि° उद्गा उदकेन शुद्धिः । स्ञाते तखापत्यम् इञ । 

व्मौदशुद्धि तदप्य षुःस्त्री ततः यूनि द्रजन्तत्वात् फिञ् 

तख प्ला० कक ॥ 

उद्श्य लि° उदगतमख् यद प्रार्व० गतलोपः | 

नेतरजले “तख प्रश्वत् स सौमिति रद र्बसतिद्र् मान्" 

रघुः । 

उद्ण्डित् न° उदकेन ललेन यति वर्ते श्चि-किप् रंत्ता- 
याम् उदादेशः । चद्धंजलेन मधिति तक्रे अमरः | “पाने 

मूषठदञ्खिङ् द्धि शुक्गञ्च भोजने" मर्हृनं दधष्युदश्ङ्धया- 

मथ वा तण्ड लाभ्ब,ना”दसु० । 

उद्सन न° उड्+अस-च् ट । 

उद्स्थान न° उद्गा क्ञावित' स्यानं शाकण त० | !उद्क 

जाविते स्थाने । वतः भवायै उत्सा ° अञ् । खओोदशष्यान 

तङ्कवे ि° । उदनि स्थान वासः | रजलवासे । तत् 

शोलमख उना य | च्मौदस्यान जलवासभौठे ति° । 
उदहरण एु° उदकं छियतेऽनेन ह-करणे ष्ट ट् उदादेशः । 

कम्मे । “प्रत्यगेकघनानयुग्माचदहरणां सि प्र््या पञ्च 

दशभ्यः? काल्या° ६,२,२ ९। “उदद््रण्णाः कलसाः'? 

दति ककः । “निधायोदहर्ये तिर्िपल्ययते” “~ 

यैतम्सानचद हरणेऽवधाय'' शत ° बा०६।१,२,५.,६,६ । 
उद्हार लि उदकं इरति ह-अण् उपण्सण उदारेयः। 

१जलह्ारके प्रविविक्तां नदीं रात्राबुदद्टारोऽद्मागतः'? 

दत्तक ° स्तिया ङंप् । “ङतिन गोपा अडश्रन्नटश्रलुद्ः- 

ङेः सट्टो खद्यातिः'यज् ०१६,७। तेन सि कौ ०^टि- 
डढाणञिथादि" त्रे तद्धिताणन्तखधव सरूणोक्कि चिन्त्या 

अतरभ छग्धबो ° कम्रं ख ण्"पा ° सूत परिवत्त'नेन “ढात् 
षण्” इति सूले डगेषधं धित्व" ठतम् । तथा च कुम्भ - 

कारीलयेव साधु न त॒ इम्धकारा। प्रयुज्यते च नाटकादौ 
प्रतिद्धारोलयेर तत्न च प्रतिशब्द्ख प्र्ेकाथैत्वात् कर्म्मोप- 

पदत्व' चलभम् । भावे घञ् दैत ० | रजलहरणे च । 

उदा ° उटु+अज-षञ् न कुतल' व्यभावः | पशुपेरसे 

उदात्त ० उद्+अा+दा-क्त। वर्थोत्यत्तिस्थानेष ¬) 

शुद्चारिते !खरे २तय्् करी वि०। “उञ्खसदान्तः'” पा० । 

“ताल्वादिषु सभागेषु स्यानेषूदधं मागे निषपन्नोज् ऽदा त्तः"? 

सि०कौ०। “उद्ात्तच्लाचदात्तञ्च खरितञ्च खरा खन्वीति" 

भिक्षारदुक्ते; अचाभेव त्रखगयम् । अनेकाच्कपरदे “य दुद् तत 

छा०्ड०६ैप्र० | 

उद्गत 

१ निरसने २उतृक्चेपये च । 

२८६. 
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उदा 

पदभेकशञ्ज स्” पा० एकस्य॑वोदात्तता अन्यख चाददात्त- 
तोक्ता । तत्रादौ सामान्यत उदात्तविधायकं नर" द्यते । 

“ख च खन्द सर्व्वं नामस्वानम्'' पा० । अञ्च; परा 

`िभक्गिरदात्ता । प्रतोचोबा न् । “(ऊडिदम्बदाद्यप् म् 

रेदाभ्यः” पा ऊट. इदम् पदादि अप् षम् र 

दित इ्त्येभ्योऽसव्वं नामस्थान विभक्तिरुदासषा । प्रौ ह; । 

रभिन्छंभिः । पटुदच्नोमास् चिथ दति षट पदादयः। 

पद्धयाम् । दद्भिः । नसा सासि । दा निशा एुसः। 

राया | दविः । “अष्टनो दोषात्" पा०। दीर्षाँन्ाद्- 

खनः परः शसादिर्दात्तः! खषटभिः । "“शतरहमोन- 

द्यजादो"पा*खलुम् यः शद प्र्ययस्तदन्तादन्ोदाच्चात् परा 

नदौ अजादिच्च शसादिर्बिभक्तिरदात्ता। जानती 

जानत;। दधतौ दधत इत्यादौ तु अभ्य्लानामादिरिाय्,- 

दात्ततश्रिधानेन अन्तोदाच्त्वाभावात् न तथा | सलुमस्तु 

उदन्तोतद्रादौ न । ““उदात्चयणोहलपूष्बात्” पा० उदा- 

स्याने योबण्ट् हलप्भ्वं ल्यात् परा नदौ शसा- 

दिविभक्तिखच उदात्ता । नेतो, नेता, खता सविन । 

“नोङ्धालोः""षा० अनयो्यैणः परे शसादय उदात्ता न. 
सः । बह्मवन्धु भ्व । “खखहड्भ्यां ठप्” पा 

खस्वान्तादन्तोदासषाच्र टच परो मठप् उद्ात्तः। अख्धिभान् 

उदधिभान् । चट् अन्षखन्तः । “रँ ब्दाञ्च" बा ° रेवान् । 

““नामन्यतरद्यास” परा ° । मठपि यो हखस्तदन्तादन्नोदा- 

त्तात् परोनाम् उटततोषा | उमतोनाम्' ' “उमाच्छन्द्सि"" 

पा० इध्राः परोनाम् उदात्तो वा । अभिभङ्कतोनाम् । 

“षट लिचदभ्ये हलादिः” पा० रभ्योहलादिवि- 

भक्गिरूदात्ता । षडिभः लिभिः ।^न गो श्रनृखावखं राडडः 

क्रडभ्ययः"पा० एभ्यः परं प्रायुक्त" सावेकाचस्त, तोया वि- 

भङ्गिरितिन कायम् । “दिवोभल्" पा दविः परा 
भलादिवीदास्ता। “छ चान्यतरस्याम्” पा० | चः 

रा कलादिवौदात्ता | व्टभिः । “उपोत्तमं रितिःःपा० 

रित् प्र्ययान्तूपोत्तमम्दात्तम् । च्ाहवनोयः । “सतोः 

शृव्यमात् सत्तायां स्त्रियाम्? सतोः पूवमाकारः खटाव 

संज्ञायां स्त्रियाम् । उदुम्बरावतो शरावती अमरावती 

^"रकादेयउदात्तेनोदात्तः' पा० । उदाक्तेन सद्ैकादे 

उदात्तःख्यात् । क वोऽश्वाः “खरितोषानुदान्ते पदादौ" 

पा० अददात्ते पदादौ प्ररे उदानेन सङैकादेथः 
श्वरितो वा पत्ते उदात्तः । ““वोदंज्योतिद्ध द्ये५।८८ज- 

सरां वा वषट्कारः प्रा यन्नकर््र णि वषट्.गब्द 
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उञ स्राम् अधयन्तोदात्तः एकतिवा“शब्रह्मणायां खरि- 
तस्धोदात्तः ' पा०। इब्रह्मण्या ख्ये निगदे एकन्ुतिमै ख्यात् 
स्वरित उदात्तः स्थात् । “भाल्यपोत्तमम्""पा० षटि 
चद्भ्येा षा भजलादिविभङ्गिस्तदन्ते पदे उपोत्तमखद्ा- 
सम् । पञ्चभिः दशभिः । “विभाषा भाषायामू"पा० । 
ऊक्तविषये लोके वोद्ान्तः। 

प्र्ययान्खाद्यन्तौ युगपड़दात्तौ । कातवै ।"खस्थिदधिखक- 
 ग्यच्छामनङङ्ःद्ात्तः" पा ° । दध्यादे थोऽनङ्ः उदात्तः ̂ च तुर - 
नड्.होरादात्तः"पारइतयरादोनि उदात्तविधायकानि । 
तत्र बहक पदे कखोदात्ततेति निखं याय च्ाद्यन्तोद्ा+ 
त्तादिभेदेन?पा० नौ विध्ययुक्त' तथा च केचिदाद्य 
दान्ताः केचिदन्तोदात्ताः केचित् भध्योदान्ताः 
तत्राद्य, दात्तताविधायकद्धवाणि चाद दात्षणब्ट् ७०६ 
ए° उक्तानि अन्तोदान्षव्रिधायङ्ञानि अन्तोदासशब्् 
२०६ ० दिङ्मानख्दाहतानौ त्वः प्रसङ्गात्तान्यन् 

` प्रदश्यन्ते ' उज्छ्ादोनाञ्च"+या० अन्त उद्ासः द्याक् 

उञ्चादबच्। उञ्छं जञ्ज जलय जप बध 
बग (गरोद्ष्ये) (वेद्वे्नबन्वाः करणे) (स्तुव 
ग्खन्द्सि ) ( वत्त चिःस्त्नाले ) ( दरःचभ्व ) (सान्तता- 
पौ भावगरायास् ) ( उ्तभरत्तभौ सब्ब ) भच गन्ध 
भोग सन्य | चआल्रोव निपातनात् युगबु धय षे अन्तलं ~ 
ऽपि न युषः” । “चतरः शसि" पा० । चठरोऽन्त- 
उदात्तः खि पर् । चतुरः । चतेरुरन्निति निच््वादा+ 
दय.दात्तत्वे ऽपि शसि अन्तादात्ततेव । “अन्तोऽवत्याः 
पा० वतोशब्द्खान्त उदात्तः | वेत्रवती । “ई्वल्याः> 
पा ° वन्यत दापि अन्त उदात्त; । अदोषो नवती । 
वितः' पा० चिवृप्रययानद्धान्त उदात्तः ` ख्यात्” 

“चितः सप्रकतेदे हृकजयैम्” वान्ति ® । विति पर्यये शवि 
प्रति प्र्ययश्छद्ायखान्त उदात्तः । “नमन्तासग्यक्धे सभे 

“यके सरस्वति" तकत् कुख्ते “तद्धितख्ध'› पा० . वितश्ल- 

बितखान्त उदात्तः पू्ेष्य सिद्धे जितृखरबाधनाय । चफञच 

कौञ्जायनाः । "कितः"? पा० कितस्तद्धिवस्यान्त उदात्तः } 
ढक् आग्ने य: ।^तिद्धभ्योजसः"'पा " चन्त उदात्तः। तिखः। 

अन्तोद्ात्तादत्तरपदादन्यतरख्याभ् पा°नित्याधिक्षारस- 

मासाद्ग्यब्र यदुत्तरपदमन्तोदात्मेकाच ततः परा तीया 

विभक्किरन्तोदात्ता वा । परमभ्राचा । “यदिच शेटोडन्त 

वा पा° किटि थलि प्ररे दडढदात्तः इडन्तोवाश्ा- 

दिवां । बुलुषिय 

“अन्तञ्च तगरे बुगपत्"'पा०तव्रै . 

~ 

चलतवारोऽपि पर्याबेषोदानलाः । 
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फिर ष १मापरे केचित् चन्द्ा अन्तेदात्ताः दिता 
यथा । “फिषोऽन्तउदान्तः१। प्रातिपदिकं फिट् तखान्त- 

उदास्ः खात् । उज्खः। पाटलापालङ्काम्बासागरा्था 

नाम्” २। णएदथौन,भन्तङ्दात्तः। पाटला फलेरुहा 

खद्धपा पाक्लेति पर्यायाः | लघावन्त इति प्राप्रः। 

पालङ्गोव्याधिधांतख्ारेषतचारग्बध दरति पर्यायाः | 

अम्बा, माता। नङनन्तानामाद्् दान्ते प्राप्रे। सागरः । 

सद्र: । “शिहारथानामस्तियाम्''२। गेहम् । नब विषय- 

खेति प्राप्रे । अस्त्रियां किम् शाला अद दात्नोऽयम् 

देव प्युदावाजत्तापक्ात् । “युदख च" ४। अन 

उदात्तःख्यान्नठ च्त्ियाम् | यदम् | अस्तियां किम् 

“च्ान्ेभ्यस्ते गुदाभ्यः'"“। खाङ्शिटामदन्तानामि्यन्तरङ्ग- 

माद्युदाषत्वम् ततष्टाप् । (्यमूववेशय स्त्ोविषयस् '५ । 

धकारथक्ारपृेौयोऽन्त्योऽच्, ख उटात्तः। अन्तधी | 

स्त्रोविषयवरछेति प्राप्नो । साया । जाया। 
यान्तश्धान्त्यात् पूवव भि्यादय् दात्तत्व प्राप्रे । स्त्रीति किम् 

बाह्यम् यजनत्वादाद्य् दक्षम् । पिषयसरहणं किम् 

दभ्या | चलिया । यतोऽनाव इत्यादयुद्त्तद्भ्यशब्द्; । 

लति शब्दस्तु यान्तान्त्या तव्यमिति मध्योदात्तः । 

“खाना ग्मादेः'*& । नखम्} उखा । छखम् । दः खम् । 

नखस्य खाद्थिटाभिव्याद्युदात्ते प्राप्ने । उद्धा नाम 

भारवि गेषस्तख रतरिमलवात् खथयुवखं' लिमा ख्या चेदि- 

वैसलोदात्ततव प्राक्ि । अश्ादेः किम् शिखा) सखम् । 

खखस्य खवाङ्गशिटामिति नब्विषयख्ेति वा अआ- 

द्युदात्तत्वम् 1 शिखायास्तु शोः खे निष्ठेति 

उणादिषु निन्चोक्त; अन्तरकत्वाढ़ापः प्रागे खाङ्गशिटा- 

मिति वा बोध्यम् । ८'बद्रुवत्य रतिशल्यान्तानाम् "७ । 

एषामन्त उद्ात्तः ख्यात् । अतिशयेन बहलो बहिः 

निच्त्वाद्युदान्ते प्राप्रे | ^बंद्ष्ठर्चः चटता रथेन” | 

""यदुबंद्िष्च्राति विधे" इत्यादौ व्य्यादादयुदा्तः 
संवत्सरः । शचव्ययपूैपदप्रङतिशखरोऽन्र ब्राध्यते इत्या: । 

सप्रतिः| अशौतिः। लघावन्तद्ति प्राप्रे । चत्वारित् 

इहापि प्राग्वत् । अभ्युलया । ^ननवभ्य्यख'? र | 

श्रव्ययपूैषदप्रकतिखरोऽन बाध्यते इत्याह; । याघादि- 

श्त्रेण गतार्धमेतत् । ““दच्िणखय साधौ € | अन्त 

उदात्तः श्यात् । साधुवाचित्वाभाये ठ व्यवस्थायां स्थनाम- 

वया खाङ्गगिटाभित्याद्य् दात्तः । अर्थान्तरे तु लघावन्त 

गवि युरुर्दात्तः। दक्तिणः रलोदारपर्छन्दादु- 

दाया । 
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बत्तिषिति कोथः । “खाङ्गाख्यायामादिर्था०१०। दह 

दक्चिणखाद्यन्तावृदात्तौ । दक्षिणो बाहः अाख्यापरडणं 

किम् । प्र्यङ्खखमासौनसखय वामपरािरदत्षिणो भवति } 

“कन्द्सि च” ११ | अखाङ्गाथभिदम् । द्क्तिणः । दह 

पर्यायेखाद्य नाढदात्तौ 1 “लष्णस्ाग्डगाख्या चेत् १२ । 

अन्तङदात्तः वरानान्तणेव्याद्युद्ात्त प्रापे अन्तादा- 

त्ता विधौयते । शं्णानां व्रीहीणाम् । ““ठष्ा नो नाउ 
इषभः'। इटगाख्यायान्तु ““कष्णो रात्रौ?" | '4वा नामधे- 

यख '१२ । “ङ्य दयेव | “अयं वा ठष्णोऽश्चिना'' रष्ण- 

ऋषिः ।शुक्तगौरयोरादिः”१४। नित्यमुदात्तः स्यादियेके । 
बेत्यजवन्ततद्ूति ठत युक्तम् । “सरो गौरा यथापि नेत्यता- 
न्स दात्तद नात् 1 “अङगु द्कथकथथानां खन्द्खन्तः'› १५ । 

अङ्वसय चखाङ्गानामङ्खव्वादोनाभिति द्वितोयलोदात्तत्व 

्रात्नेऽन्तदात्ताधे आरम्भः । वथायदण' 1†नवमायं 

उन्दखेवेति | तेन लोके अद्युदास्ततेयाङः । “ट्ख 
च "१ ६। उन्द्खन्तञदात्तः खात् भाषायाम् वा । वम् । 
“अज्लुनख णाख्या चेत्'११७ । उन्न्नन्नानाभि्या- 
य् दारयापवाद्+ । “अयंस सखाम्याख्या । चेत्” $ | 

यान्तशयान्यात् पूर्वमिति यतोऽना इति वादयुदात्ते 
प्राप्ने वचनम् |“आध्ाया अदिगाख्या चेत्?*१९. । दिगा- 

ख्याव्याहत्यथेमिदम् । अतण न्नापकादिकपर्यायखादटा दा 

ततता । “इन्द्र अथाभ्यस्मरि"। “नचतराणामावविषया- 

णाम् "२० अन्तङ्दात्तः खात् । च्द्ेषाऽहराधादीनां 

लघावन्तद्ति प्राप्रे । च्येढाश्रविष्ठाधनिष्ठानामिषन्न- 

न्त्वे नाद् दत्ते प्रप्र वचनम् “न मूष: ठत्तिकाख्या 

चेत्” २१ । अन्ञउद्ात्ता न । लसिका नक्तम् । शेचिज्ञ 

कृषे य आप् तद्िषयाणामिति व्याख्याय यिका 

बद्धचिका इन्यव्राष्यन्तोदात्तो नेयाः | “शतादी- 
नाञ्च” २२ ।“त भिभिक्ते आङलतिगणः | :ज्यढ- 

ऋनिषठटयोषयसिः खात्। “ज्येष्ठ चाद 

चमसा" । “कनिढ्याह चतुरः” | वयसि किमू 

व्ष्ठः श्रेः, कनिष्ठोऽल्िष्ठः । इष निच्वाद्ाद्य् दात्त 

एव । “विल्लतिष्ययोः खरितो वाः? २४ । अनयो- 

रन्तः स्यरिता वा खात् । प्ते उदात्तः | सि० कौ०। 

फिट्ले रेपादे येषां दितोयाद्रचा्दात्तताऽभिद्धिता 

तत् प्रदर््ते“चय दवितीयं प्रागौषात्""१। ईषान्तख इला 

उदात्तः 

देरियतः प्राक् दितोयाधिक्रारः।' लव्रषां प्राद्युकरान"':। 

र्करवस्-ड़त्यतः प्राक् त्रयचामिघ्रधिकारु; } "खादानाम 
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कृ†दोनाम्" ३ 1 कमारफकारादीनि वर्जयित्वा 

त्रपचां खाङ्गानां दितौयरूदात्तम् । ललाटम् । कर्बादी- 
नान्त॒ कपोलः । रसना | वदनम्। ““मादेनाञ्च 8 । 

मलयः। मकरः | “यादीनां शाकानाम् ५ | शोतन्या 

शतपुष्पा | "धान्तानां यरवादीनाम्' ई । पादपः 

आतपः | लघुःदोनान्तु अनुपम् । “युता- 

न्यणयन्तानास्” ७ | युत अयुतम् । अनि धमनिः । 

अखि विपणिः | “भकरवरडपा रेत वित्ते जिद्रा्ा- 

कलोभाकाष्ायुतष्ाक्षाथोनामादिवा र| रफषामादि- 

दितीयो बोदा्षः | सकर: । वद्ड दूल्यादि । “छन्द्सि 

च & । असकरादयये आरम्भः) लच्याहसारादा- 

दिद्वितीयं वोदा न्नयम् | “कहंमःदोनाञ्च १० 

आदिव तीयं वोदात्तम् । “इगन्वितेजनख ते वा११। 

खादिद्िं तोवन्ते शब्देति त्रयः पयाये दात्ताः | छग- 

ज्वितेजनाः | “नप: फलान्तानाम्?'१२। आदिदिं- 

तीय द्चोदात्तम् । “यान्तखान्त्यात् 

यूवेम्" १३ । कुलायः | ““यान्तस्य च मालघुनो” १४ । 

नाशब्दो लधच उदात्ते स्रः | सनाया सभा | सरथा 

सेना “शिश्ुमारोदम्बरबलोवदे द्वार पुधरवसाञ्च'" १५ । 

अन्त्यात् पूर््वखुदात्त दितीयं वा । “शाङ्काश्यक्ञाम्मि- 

ल्यनासिक्यद्ार्वाघाटानाम्” १६ । दितीवशदात्तं वा । 

“कैषान्तख हलादेरादिर्बा'"१७ । इलीषा । लाङ्गल)षा । 

४ पादे“शकटि शकच्य.रच्तरमकर" पर्य्यायेण १। उदात्तम् ।, 

शकटिः। शकटौ । "गोष्जय्य ब्राद्मणनाभधेयख'” २ । 

अक्तरम्चर पव्यायेणोदात्तम् । गोष्जः बाद्धणः अन्यत्र 
गोज: पशुः 1 ठदुत्तरपदप्रकतिखरेणान्तोदात्तः । 

“पारावतस्य पोत्तमवजम्” २ । गेषं क्रभेणोदात्तम् । 

पारावतः। ““धलजादलञ्चकेथकालबालस्वालोपाकाना- 

राज्ञादनफलम् । 

मधूजलस्यानाम्'' 8 । रषाञ्चतर्णान्धुव्रष्टतखठरो 

वजञेयित्वा शिष्टानि कऋनेणोदात्तानि । धन्नजातुः 

सञ्जकेयः कालबालः स्यालीपाकः | “कपिकेशद्- 

सिकिणयोच्छन्द्सि" १५} कपिकेः हरिकेशः । 

समासस्य बपद्घटिततया कणोदात्ततेति , निर्याय 

केचित् पृव्व पद प्रकतिखरा, केचित् उन्तरपदप्रलतिखराः 

केचित् पूववंपदे अद्य दान्ताः केचिच्च तत्रान्ोदात्ताः 

केचित् उत्तरपदे आद्य् दान्ता; केचिच्च तल्रान्तोदात्ता 

दूति विभागं मनसि निधाय पाणिनिना अध्याये समास- 

स्वरप्रकरणमारव्च' यथा “सभाक ' पा०अन्त उद्ासः । 
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यन्नच्रियम् | इति सामान्यतोषिवाय विशेषमाह । 

तत्रादौपूबवं पदप्रसंतिखखवरः । “बड्धग्रीदौो प्रसत 

पूषपद्म्"” पा०। उदात्तखरितयो गूर पदे' प्रलया खात् 
बण्व्रौ०। अन्तोद्ात्ततापवादः । “सन्यञ्चि्रस्तवस्तमः'* । 

सर्वाददात्ते पूर्वपदे त॒ अन्तोदात्तणए्व । समपादः । “तत्- 

षरुषे ठ्या तीयासप्रस्युपमानाऽव्ययद्ितीयाङत्याः”' । 

पा० । सप्रैते पूवं पदभूतास्तवृ पुरुषे प्रकतिखराः । ठ- 

ख्श्ोतः समश्चोतः । किरिणा काणः किरिकाणः । मद्- 

यत्खः । मदयति मादके इन्द्र सखा । शस्तरीश्यामः चन 

श्यामः । “व्यये नञ्ङ्निपातानाभिति वाच्यम्" 

वात्तिं ° । अयन्नः । नजिव्याद्यक्तंः प्रोष्यपापोयानि- 

त्वादौ न । हितीया च्षणद्चखम् । रतप्रा भोज्योष्णम् । 

“वौवर्णेषव नेते” पा ० वख आाचिन्द रदे ̂ एतवच्छिते 

वरं वाचि पूर्व्वं पद् प्रत्या तत् एरुषे । ठष्णसारङ्गः। व; 
किं परमलष्णः इतादौ, वेष किं रष्णदिला इत्यादौ च 

न, एवं लब्णौत इत्यतापि । ““गाधलवणयो; प्रमाणे'"पा० 

एतयोरत्तरपदयोः प्रभाणवाचिनि तत्षरषे पूरषपद" 

प्रलव्या । अ्रित्रगाधम् ततुप्रमाणमित्ययेः । गोलवणम् 

यावद्वे दयते ताबदि्यथेः । “दायाद्य दायादे” पा० 

धनदायादः । “प्रतिबन्वि चिरकच्छ.योः" पा० । प्रतिब- 

न्धिवाचि पब्ब पदं प्रया एतयो : परयः । गसन चिरम् । 

कथन टंच्छ,म् | गसनादिकारणविकलतया चिरकालभावि 

कच्छ.येोगितथा चान्न प्रतिबन्वः । अन्यतर मूतर शुच्छ, मित्या - 

दौन। ““पदेऽपदेभेण पा० व्याजवाचिनि छउन्तरपदे 

प्रायुक्गम् । मूतपरेन प्रस्थितः । अनपदेथे त् विष्ण्,पदम् 

छल न “निवाते बातन्नाणेः' पाण पाश्रैवाचिनिषाते पर 
वातल्नाणवाचिनि तत् एरुपे प्रागुक्तम् । कटोनिवातम् । - 
वाततरालाभाते त॒ राजनिवाते बसतौत्यत्रं न “शार. 

देऽनात्तवे'' पा० आत्त वभिन्नवाचिनि शारदे परे 
परायुक्तम् । रज्ज. शारदशद्कम् । रञ्वाः सद्य उङ्खत- 

मिचयथैः । आत्तं वाधैत्वे त॒ उत्तमशारदभिव्यादौ न । अ- 

ध्वयुकषाययोर्जातौ""पा० रएतयोः परयोजां तिवाचकद्ध 

पराशक्तस् । कटाध्वयं: दौवारिककषायम् । अजातेस्तु 

परमाध्वयुरिव्यदो न “सढशप्रतिख्ूपयोः साटर्ये 

पा० पिद्टसदशः पिद्टप्रति्पः। असाब्श्यं ठ प. 

रमस्य द्व्यादौन | खादश्यसल पृच्छता न ल॒ 

सादण्यमान्म् सि° कौ० | “हगौ प्रभाये" पार हिगौै 

प्रमाणवाचिनि परे पवेपदं प्रशतिखरम् । पाच्यसप्रसमः। 
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षप सनाः प्रमाणम सप्रहम; ततः कमे ° “गन्तव्यप ख्य" 
अाणिजे'" पा०वाणिजशब्ट् परे एतदथेकौ प्राग्वत् तत्षु- 

रषे । मटूबाणिजः गोबाखिजः । अगन्तव्यादौ तु परम- 

जाखल द्ग्यादो न | “मात्रोपन्नोपक्रमच्छाये नषुंसके "पार 

“माल्नादिषु परतः नषु सक्वाचिनि तत्षरूपे प्ररत्वा । 

भिच्लामालम् । पाणिन्य्, पन्नम् । नन्दोपक्रभस् । इचुच्छा- 

यम्'] नषु सके किम् उचच्छाया इत्यादौ न ।“छरखाप्रव - 

योदिते'” पा०। गमनञ्चख' गसनप्रियम् । प्रीतौ च पा 

प्रीतौ गम्यायां प्रागुक्तम् । बाद्मण्डखं पयः पानम् । दान्र- 

प्रियोऽनध्यायः । “ख सखामिनि""पा१। गोखदामौ । अन्यत 

परभस्तामोत्याटौ न ।^पत्यावैश्ये*पा ० । ग्टहपति; | “न 

भूवाकचिदिषिष "पा ०८ प्रागुक्तं न । भूपतिः वाक्पतिः चि- 

तूपतिः दिधिषुपतिः। “वा भवनम् "पा ०। प्रायक्घ' वा । 

भुवनपतिः । ““आशङ्काबाधनेदोद्नरठ सम्भावने" पा०। 

गमना शङ्मस्वि गभनावाधम् गसननेटोयः । गमनमा” 

श्यते चऋयावाध्यते निकटतरमिति सम्भाव्यते इत्यधेः । 

असम्भावने त॒ परमनेदोय इत्यादौ न । “पूवे मूत- 

पूवे” पा० भूतपूर्वायः पूैशन्दे ̀  परे पूवपद ॒प्रङ्त्या । 

आदर पुषे; । “उविधसनोडसम वौ दसवेशसदेथेषु सामोष्े ” 

पा० । मद्रसविधम् । एवं सनोडादिष । असामीयेत् 

रूह भय्े1दया समर्था दं चेलम् चैन समयांदभित्यादौ न । 
“"विश्व्टादोनि च्वचनेष › पा० । वि टकटुकम् । 

शष्ट विचित्र व्यक्त सम्पन्न पर्डिति कुशथख चप्रल 

निपुण” एते विस्यटाद्यः । गुणवचने छ विस्य 

जाद्धण श्त्याटौ न । “शचच्धावसकनुपा पवत भावः कमे - 

धारये"पा०। च.च्य) अधमःकन् श्त्यादेशवति पापिवाचिनि 

च परे भाववाचि पूषेपदे' प्रर्यो । गमभच्रो ढ' गमनच्यायः 

भशमनावभम् गमनकनिष्म् | गमनपापिष्ठम् । “कुमार ख" 

पा०। कभधारये पूवपद" प्रलया ! कुमारश्रस्णः । “आदिः 

प्रथेनसि"" पा० कुभारख्यादिरु दात्तः प्रल्येनसि परे कर्म्म ०। 

कुमारप्रयेनाः । “पूगेष्वन्यतरखाम्'' पा० कुमारचातकाः 

कुमारजोमूताः । ““श्रगन्तजालकपालभमालथरीरेख दिग? 

पा०|। इगन्ते पञ्चारलिः | काले पञ्चमाखः दशरमाखः । 

पञ्चकपालः पञ्चभगालः ।(भगालः पालभेदः) । पञ्चणरोरः। 

“वह्ृन्यतरखाम् "पा ०। प्रत्या वा । बह्रल्िः बहमाखः। 

“दिविता” पा०। प्रकृत्या वा । पञ्चदिष्टिः पञ्च- 

वितस्तिः । “सप्रभो शिद्गगुषकपकबन्बे बुकालात्”पा° । 

कालवाचि सप्तम्यन्तम् रषु परेष पशा । सगद्धाष्य- 
४२ वा० भागय 
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बिद्धः आतपशुष्कः भाषटपकः चक्रबन्वः। कले त॒ 

पूव हरिद्ग इत्यादौ न । परिगुलयपापा वज्ंसानाहो- 
रात्रावयतेषु” पा० । एते प्रत्या वर्धभानाहोरालावयव- 
बाचिनि परे। परित्रिगर्तं" ष्टोदेवः | प्रतिपूर्वाहम् । 
्र्यपररालस् । उपपू्राबम् । अपतिगत्तम् ।“उपरगा 
दय् दत्ताः अभिवच्लम्” इति बनीदितत् पुरुषयोः 
बिदत्वाद्व्ययोमाषरायनिदम्'"सि ° को ° ।““राजन्यबड्व चन ह- 
्ेऽन्वकटष्णिषु” परा ० । बह्धवचना न्तानां राजन्यानाम- 
न्क्डष्णिषु वत्तं माने इन्दे पू्पदं प्रशव्या ! धिनिवा- . 
खदेवाः। “स 'ख्या'"पा०। इन्दे संख्यावाचि पूवपद प्रर 
“दादश त्रयोदश । “आचार्योपसजंनशचान्तेवासौ" पा० । 
इन्दे प्रागुक्तम् । पाणिनोयवौडीयाः 
“कात्त कोजपादयञ्च पा ०। इन्दे एषां पूर्वपदं प्रलया । ते च 
कान्तं कोजपौ साव्थिकमाश्ड केयौ वन्त्श्काः पैलण्या- 
पंवाः कपिश्चापर्येवाः भौतिक्षाच्पा च्चालेयाः कटूकवा- 
धुलेयाः शाकलशुनकाः . शाकलशणकाः शणकबाभ्ववाः 

अञ्खाभिमौद्गलाः कुन्िञ्राद्वाः चिन्ति्ठराद्ाः तण्डव 
तख्डाः प विसन्तकाभविद्धाः बाश्चवथालद्ायनाः बाभुवदा- 

नच्यूताः कठकालापाः कठज्ञौधुमाः कौधमलोगालाः 
स्तीकुमारम् भौ द्पे्यलादाः | बत्पजरन्तः सौच्छुतपा्यवाः 
जरा्ढ याज्यादवाक्ये । “महात् ब्रीद्यपराहृग्टटोषुास 

लावालमारमभारतहेलिहिलरौरयप्रहेष” पा०। एष परेषु. 

म्च्छब्द्ः प्रस्था | म्ात्रीह्िः ““खन्महदिति परति- 

पदोक्रसमास णवाय खरः न षोसमासे'” सि०्कोौ०। 

“शुन्ञकच वै चदे" पा०। शुज्ञकैशरेवस् महादेवम् । 
छुं लाति सुज्ञः ततः कन् । उद; सादिवाम्योः” पा० 
उष्सादिः उद्भाभिः। ““गौःखादलादिसारथिषु” पा० । 
गोादः गोखादिः गोसारथिः । “कुरुगाङपतरिक्गयुर्गदत 
जरग्यज्ञोलबढद्धपापरेवडवातेतिलकदूः पर्टकन्दलोदा- 
सोभाराणाञ्च"पा०। एषां सप्नानां समासानां दारोभारादेख 

पुवेषदं प्रहल्ा । & त ०। कुरुगाहेपतस् । “इजेरिति वा- 
च्यम्” वासि ° ठजिगाहपतम् । कर्म रिक्गयुरः। क्म ° अ- 
खतजरती । क ० अन्लोलट्टद्पा | पारेवडतेव इवार्ये क ० 
विभक्यलोपञ्च नि०। क ‹ देतिलकदूः । क० पण्यकम्बलः । 
दैत०। दासोभारः देवति; देवभोतिः देवलातिः वदनीतिः 

शो घधिचन्द्रमाः आङतिग्ः । "यद्य ततयुरुषद्य वूर्वपद्- 

प्रतिसर इष्यते न विशिष्य विधान सस्क्रौऽपि दासी- 

भारादिषु दणश्डः''सि°कौ ° “चतुर्थौ तदथै" पा० । चदु 
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शन्तार्थाय यत् तद्वाचिनि परे पूपदं प्रङ्त्या । ४त०। 

यपदार ।“अ्यै"पा०। अये परे चठय्य न्त प्रत्या | देवा 

थम ।^“कछ्ते च'"पा०। क्तान्रे परे चतच्य न्त प्रत्या ।8त० 

गोडितम् । कर्मधारयेऽनिष्टा?” पा०। कान्ते परे पूव- 

सनिष्ठान्तं प्रत्या । च्रेखिटताः पूगदताः च्रेखा7 रत- 

मित्यादौ न। निष्ठानख्धापि न, कताङ्तम् । ““अष्ोने 

द्वितोया" पा० । अह्ोनवाचिनि समाश्च क्तान्ते पर 

इितीयान्त' प्राया } क्ट चितः करटशितः। खामगत; ^अ- 

पसे इति वक्गव्यम्'वा्तिं ° । नेह खप्राप्नःक्टाच्रितः । 

“"हतीया कर्मणि" पा०। क्म वाचकक्तान्ते परे ढतीयान्त 

प्रस्था । शद्रहतः भहाराजहतः । कर्मणि किं रथेना 

यातः रथायात द्त्यादौ न } “गतिरनन्तरः” पा०। 

कमाय क्रान्ते परेऽव्यवड्हितोगतिः प्रज्ञया { षरोद्ि- 

तम् । व्यवधाने त॒ न ऋअमभ्यद्धतः । "तादौ च निति 

ङल्तौ? पा० । तकारादौ निति ठदशब्दभिच्ने कति परे 

गतिरनन्तरः प्रख्या । “प्रसूतौ सङ्गतिः गौः” ठतखरा- 

पवाद; । तौ ठ न, च्ागन्तः। “तवै चान्तश्च युगपत्"पा ° 

ठर प्र्यान्तखान्त उदात्तः गतिश्चानन्तरः प्रशा तञ्च 

बुग्रपत् । अन्दे तवै ] '“अनिगन्ताऽञ्चतौ वप्र्यये पा० । 

्निगन्तग विर्व प्र्ययान्ताञ्चतौ पर प्रह््या । “^व्वेषराञ्च- 

स्तान्" “न्यघी'?पा०। तद्दिन् परे न्धो गतो प्रत्या । 

न्यङः. अध्यङः । “ईषदन्यतरस्याम्? पा ० । ईैषत्कडारः । 

दषद्धेद इत्यादौ ठ ठत्खरपष ।“हरणपरिमाण' धने" 

पा० | वा प्रक्या । दिद्धव्धन' कमेध।रयः ।श्रथमोऽ- 

विरोपसम्मन्तो"' पा ०। प्रथमः प्रङत्या नृतनत्वे । प्रथमवैया- 

करणः । सम्प्रति व्याकर्णसध्येठु' प्रत्त इत्यधेः । स- 

ख्यार्थत्य तु न । “कतरकतमौ कर्मधारये" पा०.। वा 

प्रलया । कतरकठः । “चाय बराद्यणङ्मारयोः” पा० । 

कमं ° प्रत्या । खय्बराह्मणः च्ार्यक्मारः ।““राजा च” 

पा०। राजव्राद्धणः राजकुमारः “षष्ठौ प्रत्ये नसि?" पार 

बषयन्ोराजा प्र्ेनसि परेवा प्रया । राजप्रे- 

जाः | कर्म° न । “(गो निलयायै" पा० । क्रान्ते परे 
नित्यार्थे समासे पूवव" प्रत्या | निव्यहसितः “साम 

श्िल्खिनि" पा०। वा प्रकृत्या } खाभनापितः । अशिख्धिनि 

न, सामरथ्या । “राज्ञा च प्रशंसायाम्” पा०। शिल्ि 

बाचिनि परे प्रथंसाथं राजपदं वा प्रजया । राज 

ज्ञापितः राजफ़ुल लः । अशिदल्िनि ठ राजङ्स्तोत्यादौ न । 

रवम् अन्तोदात्ततापवादं पूवयैपदप्रकतिखरमभि- 

उदा 

धाय आदुपरदात्तसखरमपि तदपषादतयाऽभिदषे । 

“चआादिरूदात्तः""पा ०। अधिकारोऽयम् ।“सप्रमोहारिणौ 
धस्य रये ?पा० सप्नम्यन्त' हारिवाचि च चद्युदात्त 

ख्यात् धम्य" परे अरणे । देय" यः खोकरोति श हारी- 

लुच्यते ध्येयमित्याचारनियत" देयम् । रक्टेकार्षा- 

पणम् । इेदिपदिका । संत्नायाभिति सप्रमीसमासः 
कारप्याम्ति चेत्य् | या्तिकाच्चः वैयाकरणडस्ती । 
कचिद्यसाचारः शङ़टादिषु “ काषोपणादि भ्टतित्वेन 

देवम् याच्निकादोनां त्वश्वादिरिति तत्र॒ याञ्जिकादीनां 

ध्य ख्परेयस्य स्वीकारित्वात् यान्िकादिषदखो 

दात्तत्वम् । बोजनिषेकाइुत्तरकालं देहश्च थं यद्दोयते 

तद्धरणं तद्धिन् परो न । वाडवद्हरणम् । वडवाया आयं 

वाडतः तश्जिन् इरणमित्छथेः । परोऽपि लत्श्वरोः 

'हारिखखवरेण बाध्यते इत्यहरणनिषेघेन न्तापितम् । ““युक्ग 
च” पा०। युक्गवाचिनि समासे पल्वे भावयुदात्तम् । गोव- 

क्वः । कत्तव्य तत्परे ह युक्गः। “विमाषाध्यक्ते५ 
पा० | ऋध्यक्ते परे प्रायुक्त वा | गवाध्य्. । “पा- 
पञ्च शिख्षिजि” पा०। पापनापितः । पापाणके इति 

प्रतिषदोक्दधैव सहणात् षीसमासे न । “गोलान्नेवाि 
साखववाद्णेषु चे" पा० | कपे म्ये रषु पूरव - 
पदमाद्य् दात्तः खात् । तत्र॒ गोले भाग्याखौैखतः । 

चख्तापत्यस्य भायैप्रधानतयेह क्षेपः । ऋअन्तेवासिनि । 

कुमारोदात्ताः आओदनपाणिनोयाः । कुमा्यादिलाभका 

नयैव टाक्षयादिमोक्रशास्त्राध्यायिनां केपः । भिक्षा 

णवः भित्तं ल्यं ऽहमिति माणवः इति क्षपः | 
भयब्रा्यणः भयेन जादह्यणः सम्पद्यते दूति सेषः । 
खङ्गानि सेरोये” पा० मधुतेरोयः मधनो मदधाङ्गलात् 

ततृषरे तथात्वम् । “भक्ताख्यारदथेषे'? पा०। भिच्ता- 
दयोऽच्नविथेषाः कंखादिषपपाल्रख तद थैत्वात् तत्परे भि- 

च्ादोनां प्रागुक्तम् । भिच्ताकंमः भाजोकंसः। “गो 

परडालसिं हसेन्धयेषुप्रमाने” पा० । उपमानवाविष 

एष पूवं पदमा दान्तस् । धान्बगवः धान्यः गौरिवैति 

वाक्ये गवाशत्या सन्निविेत धान्यः वाग्यगवः | गोषि- 

डालः। दणलिंहः सङ्गसेन्धवः ।““ अक्र जोवषिकार्ये ' पा०। 

कान्ते परे, जोषिका्थवाचिनि सभाक पव्वपदमादय् 
दात्तम् । दन्तखेखकः । दन्तलेखनेन जोविकगवान् । 

“प्राचां क्रीडायाम्" पा०। प्राच्यानां क्रीडावाचिनि 

खमासे अकान्तं परो प्रागुक्तम् । उदहालषएुषपभद्चिका। 
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अखि नियुक्त पा०। अणन्ते परे नियुक्घवाचिनि 
समासे प्रागुक्तम् । दल्रधारः । ““शि्विनि चाङञः'? 
पा०। चिद्सिवाचिनि अजः पराणन्ते परे प्रायुक्तम् । 
तन्दुबायः : चऋथिल्पिनि तन, कुशलाषः | कऊंजोऽपि 

च, ङम्भकारः । “शख न्नायाच्चः' पा०| अणन्ते प्रायुक्गम् । 

वन्तुषायो नाभ लूताकभिः । अज इव्यव रथकारोानाम 

बाह्मण इत्यन न | “गोतन्तियवं पाले पा०। गोपालः 

तन्तिपालः यवपालः । ऋनियुक्तायेौ ऽयमारम्भः नियुक्तो 

ठ युब्ेश्य सिह्ञः । “ णिनि "पा०। छिन्यन्ते परे प्रागुक्तम् । 
इषपहारो । "उपमान" शब्दा यं प्रललतावेव पा०। उप 

मानवाचि पू्वं पद णिन्यन्ते परे आद्य् दात्तम् । चटु 

कोशो ध्वाडनलरावौ । चअशब्दाधे' तु टक्व्चोलयादौ 
न । प्रंतिसहष्येन उपशगेण शब्दा्यत्वे गहुभोच्धारी- 

त्यादौ न। ""युक्ञारोद्यादय्च" पा । रते अद्या 

त्ताः । युक्तारोहो आगतरोहो आआगतयोधौ चखारतपञ्चो 
चछागतनन्दो आगतयपुहारो |चआगतमत्छः चीरहोता 
भगिनोभक्तं सामगोधक् अश्रलिराब; गगेतिरालः 
वय् शित्रिरान्ः गणपाद्ः रएकशितिपादु पालने सम्भिता- 

दयञ् युक्कारोद्यादिः। “टोषकाथदषभ्वादवटं जे” पा ०। 
जे प्ररे एतानि खाद्युदाच्चानि । दोघेजः काशज इ- 
त्यादि । अन्त्यात् एव्व वद्धचः""पा०। बह्वचः प्व खा- 

न्त्यात् पृत्वंपदं ने प्ररे आद्य् दात्तम् । उपसरजः । 
अमलकोजः। ““सामेऽनिवसन्तः'?पा०। पामे परे अनि- 

वसद्वाचि पूवं पदमा द्ात्तम् । मह्ञपामः, (मन्ञसमूहः) 
देवयानः (देवखामिकः सामः) । निवषतस्तु दाचिखाम 

द्त्यादौ न | %वोषादिष च"? पा घोष दूत्येव- 

सादिष् चोत्तरपदेषु पृत्वं पदभाद्युदात्तं खात् । घोष 

कट बह्लभ द वदरो पिङ्घल पिशङ्क माला र्ता 

शालाङ्गुट शाख्यलो अशत्य ट्ण शिल्मो छनिपणु्ता 
घोषादि । दाकिषोषः ।““दाब्रादयः शालायाम् "पा०। 
ाव्रिथाला व्याड्थाला | तेच दाति मेलि भाख्डि 
व्याडि आआखर्डि चादि गोमि । “प्रस्येऽटद्मकक्यां- 
नोनामू्” पा । प्रस्यपरे ङ्ग (यखाद्यचः दद्धि) 
नापू षदमाद्युदात् न तु कक्ादौनाम् । इन्द्रप्रस्थः । 
शख तु दाचिप्रस्य इ्त्यादौन। कर्क्यादयच्च ककं 
मन्न मकरो कन्व, शमो करोर कन्दुक कवल वदरो । 
"मालादोनाञ्च""पा०। इद्धा्मिदम् । मालाप्रस्यम् । मा- 
ज्ादयञ्च । माला शालाशोणा द्रात्ता खा्ता्तामा 
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काञ्च एक काम । “अमहन्नपं मगरेऽतुदोचाम्"” पार । 

जदभगरम् । मड्रययोस्तु महानगर नवनगरभित्यादौ 

म । उदोचान्त॒ कारसिनगरमित्यादौौ न | “अन्ते चाव 

व्यच् नच" पा० । चनं परे हदचकं त्रयचकं -वाऽव- 

सन्त" ूषपद्नाद्य् दात्त खात् । गुप्रास्मम | कुक्टा 

शम् । आअनव्यद्य ठदमेमित्यादौ न । अधिक्षाचकेऽपि 
कपिद्धलाम मित्यादौ न | अमह्वच्न मितेव तेन मदामम 

नवाभेभिल्यादौ न । “न भूताधिकषञ्चीवमद्राश्सकव्ज- 

लम्” पा० । अन्यं" एतानि नाद्युदात्तानि । भूताम् । 
ख्व समासे पृवैपदस्य अद्यटात्ततामाभिधाय त 

खव अन्तोद्त्तताऽपि तत्र उक्ता यथा “अन्तः""पा०अधि- 

कारोऽयं प्रायुत्तरपद्ादिपहणात् । “सवं युणकात्क्तय 

पा०। सव्वं शब्दं पूवैपदभन्तोदात्त' खात्. गुणसाकल्ये 

गम्ये | भर्यश्ोतः सवं सह्ान् । अओेतत्वमहत्त्वगु णाभ्यां 

कत्च्तव्यापकताद्योतनाद्ख तथालम् । सथ सौव ष््यादौ 

त यणेन व्याप्रभवान्न । अषाकल्यं त॒ सवेषां त 

तरः सशरो द्यादौ तरलोपे न ।“संन्नायां गिरिनिका- 

अयोः" पा० । र्तयोः पष मनतोदा्षम् । अञ्जनागिरिः 

मौख्डिनिकायः | असंन्नायान्तु परभगिरिः बाद्णनिकाय 

इष्यादो न । “कमाय वयसि" पा० | कुमारीपरे पुवे- 

पदमन्तोदात्तमु वयसि | टद्कृमारौ जरत् कुमारो । 

क्ञमारोशन्द्ः इ'खा सह सङ्गमाभाववतोपरः ठद्धादिसामा- 

नायिकरण्वात् वयोषावित्वमन्र | अवयसि तु परमकुमारी 

यादौ न | “उदकेऽकेवले” पा० अकेवलं भिश' तहा- 
चिनि समासे उदके परे पूषपदमन्तोदात्तम्। चडोदकम् । 
यभिच्रितखदकमित्ययेः खरे तेऽत्र टकादेथे खरिते- 
बादुकात्ते पदादाविति परे खरितः। अमि्रो ठ शोतो- 
दकम् इत्यादौ न । “दिगो कलौ?" पा० हिगाुत्तरपदे 
क्रठवाचिनि खमासे प्रायुक्तम् । माग्बं विरात्र: | अद्दिगौ त 
अतिरात्र इत्यादौ न (शभायां नषठ"सके? पाण क्ीवान्न 

सभ्रापरे प्राक्तम् । गोपालसभम् । अक्तीवे राज- 

सभेत्यादौ न । तत्षुरुषस्यैव सहष्पं तेन रमणोयसमभं 

जाह्यणङ्लसित्यादौ न । रे प्राचाम्' पा० । देवदत्त 

रम् । मान्दोएरम् । अप्राचि ठ चिवद्ठरभित्यादौ न । 

“अरिष्टगौडपूर्वे च ""पा०। अरिदष्ठरम् | गौडघरम् । पूवं - 

यद्णात् अरिटाितष्रं गौडभ्ट्पुरमित्यत्रापि खात् । 
“न हास्तिनिफलकमादे याः” पा०। षरे परे रतानि नान्तो 
दत्तानि । हास्तिनएरम् । फलकष्रम् | सादे षरम् । 
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“कुखलक्रपङ्म्भशाल' चिलि" पाण ङुष्ढलविलम् । क्रूप 

विल्लमित्यादि “दिकडब्द्ा सामजनपदाख्यानचानराटेषु" 

पार । णषु परेष दिग्वाचकशब्दाः अन्तोदााः । 

पूथव षका शसो । अपरलब्णण्डत्तका । पूर्वपञ्चालाः 

पुव्वंचानराटम् | दृ पैकाचवाचित्वे $पि पूर्वादेः दिशि 

इष्टतवादिककब्द् वम् “ाचाय्येपसजेगखान्ते वासिनि'""पा० 

चआचार्ययोपसजने अन्तवासिनि परे दिक्खन्दाः अन्तो- 

दान्ताः । पषपाणिनोयाः अचाय्येश्य क्तेः पव्बान्तेवासो 

तप्रादौ न । “ङन्तरपदढड्धौ सषैञ्च” पा | उन्तश्पदथे 

तप्रधिजलव्य या इद्िवि हिता तदवय त्तरपदे परे सव्व थब्द्ः 

दिक्गब्द्चान्तोदात्तः । पाञ्चालः पू्ेपाञ्चालः।“"बड्ध- 

जहौ विश्वं स'न्नायास्"पा०। ब०जी ° विश्वशब्दः पूव प- 

दमन्तोदात्त' संन्नायाम् | पूवपदप्रतिख्ठरे प्राप्रखा- . 

य् दारस्यायाद्ः । विच्चकमां विञ्चदेवः । कमे °विन्वोदेवा 

ष्त्यादौ न । आव्ययोमावात् बह्धन्रीहावित्यधिकारः । 

““उद्शाश्चषषु" पा० । एष परेषु पूवपद मन्तोदात्ं 

खात् ग्ड्रोहौ । टषोदरः इर्य म्बः देषः । “चेषे ' 
पा०। निन्द्ने गम्ये प्रागुक्तम् । षटोद्रः कटुकाञच्चः 

चलाचलेषः । अरदर इत्र नजचभ्याभिति पवप्रति- 

प्रतिषेधेन भवति'"सि०कौ०। नदौ बन्ुनि?"पा मार्गौ 

बन्धु; । नि्टोपसगपर्वान्यतरखाम् पा०। निष्ठान्त्ठपसग 

एव्वं पदसन्तोदात्त वा । प्रधौतपाद्ः । 

एव समासे अदिपदखाद्यन्तोदात्ततां विधाय उश्चरप्रद्- 

खादय दा्चतामाह यथा । “उत्तरपदादिः पा० । 

उन्तपदाधिकारः अआपादान्तम् । आद्यधिकारसु प्ररलया 

भगालमित्यवधिकः । “ कख्ौवसषे लक्षणात्" पा ०। व्थीवा- 

चनः लकच्षणधाचिनद परः क्शेशब्द्ः अय् दातो 

बद्धत्रीहो | शकलकथेः शड्. कणेः । अन्यखात्, शोभनकणे 

द्त्यादौ न । “संन्नौपम्ययोच' पा० । उन्तरपदश्थ कथं 

आद्य् दात्तः । मणिक: गोकण; } “क्ट एसौवाज- 

क्गञ्च'' पा०। संन्नौपम्ययोर्ब्धवरीद्धौ । संन्नायाम शिति 

कण्टः कारतः चखीवः नाङोजक्घुः । व्यौ पम्ये खर 
कण्ठः गोषः अश्चसोवः गोजङ्क : । ̂  ष्टङ्गमवस्थायाद्च" 
पा०। अबस्यायाम् उद्रतश्दङ्गः हङ्ग.लणष्टङ्गः अत्र 

ष्टङ्गोदमनादिना वयो न्ना्यते । संन्नायाम् कष्यष्टङ्गः । 
ओपम्य मेषष्टङ्ः | “नजोजरमरमितश्ताः?' पा० | 

नजः परारएते खाद्य] दात्ता बह्ध०। अजर । खभरम् । 

अभित्रस् अश्छतम् । ̀  सोमनसौो अलोमोषसी" पा । 

सोः परे लोमोषसौ त्यक्त सन्नन्तमसन्त' चाद्यं दात्त 

बड्ध०। छकमांणः युजः । छमनाः सुब्रह्मा खवज्धाः सपे- 

षष; । लोभोषसोस्तु लोभा षा इत्यादौ न। 

“"क्रत्वादयञ्च"षा०। सोः परेणते आद्य् दात्ताः। चक्रतुः 

छप्रतोकः । करत होक प्रतोक प्रदूत्तिं हव्यभग ।“ राय, 

दात्त हयच छन्द्सि "पा०। यदाद्दात्तं हयच तत् सोरु 
त्तर बह्व्रोह्टौ तथैव ख्यात् वेदे लोके तव न । खचराः 

चखरथाः । आद्य् दात्त किम् छबाह्छः | इच् किं 

गुः चह्हिर श्य इतादौ न । “वौरवीर्खौ च? पा०। बेटे 

वोर खवोययं : लोके त॒ न । अन वीं सह्ादन्यन 
व्य शब्दख यद्न्तत्वेऽपि यतोनावद्वपरादय् दात्त नेति 

न्नापितम ।.“कूूल लोरद्लमू्ल गाला चसममव्ययोभावे” पा ०। 

बडब्ोद्यधिकारोनिरत्तः । अव्ययौभावे कूलादोजन्यादय् - 
दत्तानि ख्; । उपक्रुलम् उपतोरम् उपगालम् । 

पाच चषमम् भिःषमम् । तिषद्ग्बादि ०स०। “क'स- 

सन्चुपेपाख काण्डः हिगौ "पा ०। इ्विगौ रतानि आखादुदा- 

त्तानि । दिकंसः दिमन्यः दिष्टषैः पाय्यम् दिकार्डम् । 

“^तत्षर््े शालायां नपु"सके'पा०। क्ोशालान्ते तत्प् रुषे 

उन्तरपदमाद्य् दात्तम् । बाह्मण्थालम् । “कन्या च 

पा०। क्लोवलिङ्ग कन्धान्तस्तत् रुषः प्राग्वत् । सौ"यमिक- 

कर्न्म् । “आादिचिहणादोनाम्” पा० । कन्धान्ते तत्- 

परुषे कीवलिङ्ग चिद्णदोनामादिरुदात्तः ¦ न तु कन्या- 

शब्द् ङ्पखोत्तरपदख् पृत्वा पवादः । चिदणकन्यम् । चि ह- 

खादिद्च चिद्ण मङ्र द्रमर वेठल पटत्क बेड़ालि- 

कणेक वेड्लिकुणि इक ट चिक्ञण चित्क ण । “चेल खेटक्टक - 

काण्ड गहायाम्' पा०। निन्दायां चेलादोन्व त्तर 

पदान्याद्य् दात्तानि । एुलचेम् । नगरखेट दधिकटुकम् \ ` 

पुनाकार्डम् । चेलादिसादण्येन पुल्ादोनां निन्द् व्याघ्रा 

ख° । ““चोरषपमा नम्” पा०। उत्तरपदस्य्ठपभानं चोरम् 

आद्य दत्तम् । वदतं चीरभिव वस्त्रचीरम् । अनौ पम्ये 

ठ षरमचोरम् इतपरादौ न ; “पललसूपशाक' भिचखे'"पा० 

भिच्रार्ये समासे उत्तरपदसख्यानामेषां प्राग्वत् । ददप्रललः 

भच्येख भिश्रोकरणमिति 

समासः । अभिश्रो तु परमपललमित्यादौ न | ' कूलस्छद- 

स्यलकर्षा; सुंत्नायाम्”पा० । उत्तरपदस्यानाभमेषामादि- 

रुदात्तः संज्ञायाम् । दाचिङ्रूलम् । शाण्ड्ददम् । 

दाख्डायनस्यली ! दाखिकेः प्रामभेदद्य एताःसन्नाः | 

अन्तायां ठु परमकूलमित्यादौ न । “खअकन्म धारये रा- 

एतद्पः उतशाकः | 
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उ्ेम्'"पा०। बाद्धणराज्चम् कम्मेषारये तु परमराज्यनि- 

त्यादौ न ।“वम्याद्यः''पा०) अकम्प चारय इव्यव । अजं - 

सवग्यं ; वाद्देवपत्ताः कम्प्धा० पररमवग्यं इत्यादौ न । 

वग्यादि्च दिगाद्यनगेणः तच्छब्द द्यः । “पुत्र ःपुम्भ्रः"” 

पा । पु"ब्दभ्यः परः इत्र आद्य् द्ात्तस्तत्एुरुषे । 

दासकिषबः माह्हिषएबः । स्तोभ्यस्तु ट््लोएत्र इतादौ 

न । “नाचार्य राजत्वं क् संगुक्तत्तात्या ख्येभ्यः',पा०। एभ्यः 

उलोनादयुदात्तः ॥ आचार्य पुतः उपाध्यायपुनः । 

राजवरः रईैश्वरपुत्रः नन्द्पलः । कतिक्पुत्रः याजक- 

एनः । संयुक्ताः सम्बन्धिनः । श्यालयलः । ज्नातिषुनः 

श्वादषूषलः । “चूष्यदोन्यप्रािषव्ाः'"षा० । एतानि 
प्राणिभिन्रषध्यन्नात् परार्ादय् दात्तानि तद्एरुषे । 

५ इदचूखं म् । प्राखिनस्तु मत्खच्ख भिव्यादौ न । चूखा- 

दयञ्च। चूण करिव करिष शाकिनि शाकट दरात्ता 

द्रल कुन्दम दलप चमसो चकन चौल | “घट् च का- 
शडादोनि"” पा० | काण्ड चोर पलल दप शाक कूल 

द्त्येतानि षट् अप्राखिष्व्यानात् आद्य् दात्तानि। 
दू वकाण्ड" दभेचोरम् तिलपललम् खदगद्छपः सूलकथाकम् 
नदोक्रूलम् । ““करड' वनम्” पा० | वनवाचिनि ततृपुरुषे 

्ष्डमादय् दात्तम् । दभेङ्गख्डम् कण्डशब्देा ऽतर शाण्ट । 
अथ उत्तशपरे प्रशतिखरविधानद्धलाणि । “प्रशत्या 

भगालम्” पा०। भगालवाच्य् सरपद्' तवपुरूषे प्रलया | 

कुम्भोभगाशम् । कम्भोनदालम् कुभ्भोदापालम् | मध्यो. 

दात्ताएते । प्रस्येत्यधिक्ञारः अन्त इति यवत् । “4शते- 

निग्याबह्वच. ब्धनोहावभषत्” पा० ) शितेः परं 

नितप्रागह्धचकं प्रता. बव्रीह्टौ | शितिपादः। 
शितयखः । पादः इषा आद्य् दात्तः अ'सशब्ट्ः नित्- 

ख्वरषान् । भितेरादय् दानात् बधतरोौ पूवं पदप्रकति- 

खरापवादेन उत्तरख प्रकतिखवरविधानास्चख बाधः । “ग- 

तिकारकोपप्रदात् कत्” पा०] एभ्यः लंद्न्त' प्ररतिखर' 

श्थात्तूएुश्षे | मतेः, प्रकारक; प्रहरणम् | कारकात् 

द षमपरतर्चनः | उपपदात् उञ्खौ कारम् । ईषत्करः । 

शेषषष्ठोस० तु देवख कारकः देवकारक इत्यादौ न। 

“भे वनष्मव्यादिष् युगपत्" पा० । णषु पूर्वोत्तर 

घटे युगपत् प्ररयया । वनस्म्रतिः टष्हस्छतिः। तेच 

चनस्खति दृड्स्सति शचोपति तनूनपात् नराशंस शुनः. 

शेफ र्डामाकौं टष्णाद््छन्नी लम्बाविश्चवयसौ नमत्य, | 

 “देवतादन्दे'' पा ०। उभे य॒मपत् प्रत्या सः । इन्द्रावरुणौ । 
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ˆ नोत्तरपदेऽददात्तादावष्टथिवोसरपूषमन्धिष ” पा० । 
एधिव्यादिषिञ्ि तेऽखदान्नाद्वृन्तरपदे प्रागुकतन्न । 
“इन्द्राग्निभ्यां कं षणः" एयिव्यादौ तु द्यावाटयिव्यौ 

इतादौ खादेव । तन्न नि° दय् दात्तः द्यावा, एटयिवी- 

त्वन्तादासः | णवं रद्रसौमौ इन्दरापूषणणौ दतदरादौ | 

अणोत्तरपरदे अन्तोदात्तताव्रिधायकद्त्राणि ययथा^“खन्तः?' 

पा० | अधिकारोऽयम् | ““यायवज्क्राजवित्रकाणाम्" 

पा० य, अथ, वञ्, क्त.अच्, अप् इल, क, एत- 

दन्तानाम् उत्तरपदस्यानां गतिकारकोपपदात् परोषासन्त 

उदात्तः । ठन्न थ अपश्यः | खथ चआावसयः.। 

वञ् प्रभेदः । क्तं षरद्तः । अच् प्रत्यः। अप् 

प्रव प्रस्त: | इतर प्रलवित्रम् । कं गोटषः मृल० क । 

गतिकारकोपदभिन्न त॒ खसतुवद्तयादौ न सोः 

पूजाथैत्वेन गतित्वाभावात् । “'पमानात् क्तः" 

पा० | सोरूपमानाञ्च परं  क्तान्तमन्तोदात्तम् । ख्लतम् 

अथतः । “संचचायामनावितादोनाम्" पा० । गति- 

कारकोपपदात् क्तान्तमन्तोदात्त न त॒ खाचितादौ “ऊप. 

दहतः शाकल्यः" आचितादौ न । अचितादयश्च ६३९ 

° द्शिताः । “्रहद्ादोनाञ्च" असंत्ताधमारन्भः । 

प्रठङ' यान प्रहद्गोढषलः । प्रयु ताद्व्णवः | आकषे 

अवहितः ( अवदतो भोगेष्, ) । खुद्द: कविशस्तः 
काठतिगणोऽथम् । प्रहङ्गयानम् । अप्रज्ञो ठषलतो रथः । 

“कारकादृत्तश्तयोरेषाशिषि' पा० | कारकपदादुत्तर 

पदपदस्ययोद छत शब्योरेव संन्नायामन्तोदात्तः अआशो- 

वादे गम्ये । देवदत्तः विष्णु चतः । अनयोरेबेति नियः 

मात् देवपालित इृल्यादौ न | “इल्यम्भ. तेन कंतसिति चः" 
षा०। इल्यम्भतेन रंतभियस्मिन्नयं यः समासः ठतः 

ततः क्रान्तखत्तरपदमन्तोदात्तम् | छप्रपरलपितम् ) अव्र ठत- 

सिति सामान्यक्रियावाचि । ढतीया कर्मणोतपरयाएवादः । 

“ऋनोभावकमं वचनः"पा० | कारकात् परमनप्रतयान्त 

भाववचनं कमेवचनद्चान्तोदान्तम् । भाते पयःपानम् । 

क्ेखि राजभोजनाः शालयः | “मनृक्तिनव्याख्या- 

नशयनासनस्थानयाजकादिक्रोताः2 पार । कारकात् 

घराणे तानि तत्परुषेऽन्तेादात्तानि । ऊत् खरापवादः | 

। मनू रयवतां । क्तिन् पाख्िनिेतिः) करे चय् ट् 
छन्दोव्याख्यानम् । तेन न पूढ्नेश्य गताय; । राज शयनम् 

राजासनम् अश्वस्यानस् शष् आधारे च्दयुट् । 

बाह्यणयाजकः। याजकादिश्च याजक्ादिशब्दे वच्यते 
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गोक्रोताः । क रकभिन्नातत, प्रमूतिः सङ्गतिः इतयादौ वादौ 

नितोति खरः \ “सप्रम्णाः पुण्यम्" पा० | न्तो- 

टात्तम् । अध्ययनघुख्यम् । कतोयातत्परूषे तु वेद्- 

षख्यसितप्रादौ न । “'जनाथैकलद्ं ठतोयावाः” पा० । 

तीयायाः; परावेतौ अन्तोदात्तौ तत्पुरुषे । माषोनम् 

माषविकलम् । वाक्कल इः | ट तोय पूवे पदप्रकुतिखरापवादः। 

आर्येति खद््पपडणं तेन धान्याय इतप्रलापि अथेशन्द्ख 

तथात्वम् । ऊनशब्देन तदयेयहणभिति केचित् । “भिच- 

द्धातुपसगेमसन्धौ' पा० ) ठतीयायाः परम् अदुपसनें 

मिश्र प्राग्वत् । तिलमिशरम् सरपिमिखम् । भिचरमहथे- 

ऽन्यत्र सोपसर्गस्य यदयमिति अुपसमं विथेषण्णत् न्नापि- 

तम् । सन्धौ ह बाह्मणमिच्रो राजा शतप्रादौ न, बाद्धयैः 

सद शेकाययैमापन्न इतथ: । “नजोगुखप्रतिषेधे सम्पादय 

इद्ितालम्थास्तद्धिताः” पा० } सम्पाद्यादपरथतद्धितान्ता- 

-सुखनिषेधाधं कनञः परेऽन्तोदात्ताः। न कणेवे्टना ग्यां सु 

स्मादितं खं भवति आकाणेवेटनिकम् | न च्छेद्- 

भरेति अच्छेदिक; | न वत्खेभ्योह्ितः अबत्सोयः। 

ज सन्तापाय प्रभवति असन्तापीयः | “ययतोश्चातदर्थे 

पा०। तदर्थायेभिच्नौ ययतौ यौ तद्ितौ तदनयखोत्तरपदेस्यख 

यखनिपेधाथोत् नः परखान्त उद्ात्तः । पाशानां समूहः 

पाश्या न पाश्या अपाण्या | अदन््यम् | तदर्थार्थान्ते त॒ 

पाद् रभिव्यादौ न । यतः नाद्ब्न्बख हणात् इतरालु- 

बन्धस्य यख आखवामटेव्यभित्यादौ न । अत्र वामेव डद्य- 

डद्याविति यत् द्यवा | "अचकावशक्गौ" पा०। अजनतं 

कान्तञ्च नञः परमन्तोद्त्मसामय्य गम्ये | अपचः पक्त“ 

जन शक्तः । अशलिखः। साम्ण्छेत अपचोदो्तित इतादौ 

ज | दौचितदख न पाकासामथ्य किन्तु निषधादपचत्वम् | 

आक्रोशे च” पा० | नञ्; परावचकान्तावन्तोदात्तौ 

तेपे । अपचोजालसःपकत' न थज्गोतोन्ये वसा(लष्यते । अ- 

किपः । “सत्तायाम्” पा. जञ्वः परमन्तोदात्तं संतता 

खाम् चप । देवदत्तः “रब्योकेष्णुच चाव दय च्च "पा ०। 

नञः परे एतेऽन्नोद्ात्ताः ख: । त्य अकत्तं व्य; | उक् 

अनागाहकः । इष्णुच् ऋनलद्करिष्ण् : । ख्डष्ण् चोऽपि । 
अना दप्रन्भविष्ण् ; । अचार्: । चावायदशच्च चार् साध 

यौधकि अनङ्गमेजय वदान्य अकखात् (वत्तं मानवङ्मान. 

त्वरमाखध्रियमान्ियमाणरोचसगनयोभमानाःसंन्नायाम् ) 
(विकारषडगे व्यस्तसमस्ते) ग्टहपति ष्टहपतिक ( राजाङो- 
छन्द्सि) अराजा अनह; | भाषायां तु अव्ययस्तरः।““विभाषा 

द च्न्नतोच्छ शुचिषु" पाण।दन् अकत्तां | अनन्नम् । अतो- 

चम् अशुचिः । प्ते अव्ययस्वरः । ““भी हा विदभेव- 
त्तद्धयः प्रथमपूरणयोः क्रिया गखने''पा०। एभ्य एतयोरन्त 

उदात्तः बह्धव्रोह्ौ। ददं प्रथमं यख इदं प्रथमः । 

णषम् णएुतद्दितोयं ततृषंञ्चमम | दृव्यग्ने ठ आयं 

प्रथसः प्रधानं येषां ते इद्प्रथमा श्व्यादौ न। 

बज्धव्री हावित्यधिकारः । ““संख्याया: सवनः" घा ०। दिस्तना 

चत;स्तना | “विभाषा डन्द्सि” पा०।“दिस्तनपं करोति 

वामदेव्यः” । पे न “संज्ञायां मित्रालिनयोः”पा०। 

देवमित्रः शष्णाजिनम् । अषंन्नायां प्रियमिवः इत्यादौ 

न । “ऋषिप्रतिषेधोभितरो" वार्ि° । विचारि षिः 
अलं न | “व्यवायिनोऽन्तरम्” पा०। व्यवधायकात् पर् 

मन्तरमन्ता दात्तम् । वश्ञान्तरः । “छखं साङ्गम्" पा ०। 

गौरष्खः । अखाङ्गे ठ दौखखा थाक इत्यादौ ज । ` 
“नाव्ययदिक्कन्दगो महथ लखदिटववतृसभ्यः” पा०। 

खभ्यः पर खरू*नान्तोदात्तम् तेन पूर्वै पद्प्ररतिख्छरः । 

छदं मेखलः । प्राङ्छस्ः गो; । गोसरद्टिवत् सपू पद्ो- 
पमानलच्षणोऽपि विकल्योडाध्यते रस्तादपवाद्रन्यायात् । 

“नि्ोपमानादन्यतरख्छास्"पा ०} नि्ान्ताडुपमा वाचिनश्च पर् 

स्वाङ्ग खं वान्तोद्ा त्तम् । प्र्ताखि तख: प्ते निठोपसर्गेति 

पत्ेपदान्तोदात्तत्वम् । पर्वपदप्ररतिखुरत्व न गतिखरोऽपि 

भवति । सिंम खः । प्ते पव पद प्रलतिखरः । “जा तिका- 

लद्खादिभ्योऽनाच्छादनात् क्रोऽङतमितप्रतिपन्नाः> पा० ! 

सारङ्गजग्धः माखभूतः इखभूतः । छख दुः टपर च्छ चखस्तर 

च्चास्त्र अलोक प्रतीप करुण सोढ दत्य तानि शखादौनि । 

अाच्छाद्नास्, वस्तच्छन्र इवयादौ न। कुण्डलं तः कुणडमितः 
कुरण्डप्रतिपन्न इत्यादौ चन॒। वा जाते" एा०। रणभ्यो 

जातिशब्टोऽन्तो दात्तः | दन्तजानः भाखजातः । प्ते 

पूं पद्प्रमतिसखरः '“नञ् चष्याम्” एर] शाभ्यां 

परमन्लोदात्त गब्रीहो । अत्रीहिः माषः । “कपि- 

पम्" पा० । नञ् छ्य परमुत्तरपदख `णूवमुदात्त' 
कपि परे। चअन्रह्ममनधुकः । छकुमारोकः । ““चस्वान्ते 
न्या तृप॒ेम्" पा०। खान्ते उत्तरपदे समा अन्यात् 

पव पदमदान्त' नजभ्यं ब्ध्रौहौ । खत्री हिकः चमा- 
घक्तः | ““बद्ोगञ्दुत्तरपदभूम्नि'"पा०। उत्तरपदे ब्ध- 

त्ववाचिनोब्होः परख पदख्यं नञः परद्येव खवरःस्यात् | 

ब्धनोह्िकः बड्धमिलः। अबह्धत्वे ठ ब्धघ मानोऽद्ड ग्धः 
मान इत्यादौ न ।“न दुणादयोऽबयवाः” पा ०। खवयवं- 
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वाचिवो बष्ोः प्ररे युणादयोनान्तोदाक्षाः बश्व्री°। ब- | 

श्या रच्छ्.:। बह्नच्तर पदम् । य॒णादयञ्च गुण अचर अ- 

ध्याय शक्त छन्दः लान | युखादिराछतिगणः । आअनवयवे 

त॒ अध्ययनश्ुतसद्ाचारादियुणपरत्वे ब्धगुणोद्िज दत्यादौ 

न । “उपसर्गात् खाङ्ग' घरवमपशं' पा० । प्रष्ठः । च 

क्वे त॒ उद्ारिष्यादौ विप्श्ठंरिव्यादौ च न | "वनं 

क्षमासे' पा९। मासमात्रे उपसर्गात् पर वनमन्तोदात्त' 

ज्यात् । प्रवणम् । “अन्तः'"पा०। अन्तर् शब्दात् पर 

वनमन्ताद्ात्तम् समासमात्ने | अन्व णोदेथः। “ख न्तञच'"पा०। 

उपसगादन्तशन्दोऽन्तोदात्तः । पर्यन्तः ससन्तः । “न नि- 

िभ्याम्""पा०। न्यन्त : व्यन्त इ्टौ न । पू्वेपदप्रकतिखरे 
अख्वि च कते उदात्तखरितयोयेण इति खरतः । “"परे- 

सर्भितोभावि मण्डलम्? पा० | परः परम् चअभितभ- 

यतो भावि करूलाःद्, मण्डल चान्तो दान्तस् । परिकरूलम् 

यरिमर्डलम् । ““ुादसखङ्ग' सं्नायाम्' पा० । पुष्ट 

म् । खाङ्गे त पुपदभित्यादौ ननिरुदक्षादोनिचः'पा०। 

निदद्क निरुपल निर्मा चिक निसो गक निष्कालक निष्- 
कालिक निष्येष इ्रोप निस्तर।क निरजिन उद्जिन 
'उपा7जिन ( परेहस्तपादकेथकर्षाः ) निर्दकादिरारति- 

गखः | एतानि अन्तोदात्तानि । निरूदकम् ।“अभेभुखम्"” 

प्रा०। अग्र हाथैमभरुवायेमखाङ्ग थेमारम्भः | अभि- 

खा शाका ।“पाञ्ध'"पा ०।अपशखम् अलापि य्व्वंव- 

दारम्भः । अपखखा शाला “स्किगपृतवोणा द्धो ऽध्वङच्रि- 

सोरनासनाभ च"पा<। अपादिमान्यन्तोदात्तानि | अप- 

स्फिगसम् अपपतस् । अपाञ्जः | अपाध्वा सम।सान्तविधेर- 

नित्यत्वात् नेह समा०। अपक्ति ¦ अपसोरम् अप्लम् । 

अपनाम । स्किगादियर्ग्मबह््रौ द्यम् अधवाथेमस्वा- 

चाये “आअधेरुपरिख्यम "पा ०। अध्यद्टो दन्नोऽधिदन्तः 

दन्तखोपरिजातोदन्त दत्यधैः । नुपरिख्यं अधिकरण - 

नि्यादौ न । “खनोस्प्रधानकनोयसो" पा०। नोः 

प्रमप्रध(नवाचि कनोयञ्चान्तोदात्तम. । अलगतोज्येषठम् 

अलुज्चोषद््यादि । अत्र पूवं पदाथैप्राधान्दात् ज्चे्टशन्द्- 

खाप्रधानल्वम. । आखदुगतः कनोयान् प्रा०्स° | अतु- 

कनीयान् । अत्र उत्तरपदाथैपाघान्यम् | पुधान्याथेमेव 

कनीयसः धग् पणम् । “पुरुषश्चान्वादि्टः”'पा०। अनोः 
परः च्यन्वादिष्वाचो परुषः अन्तोदात्तः । अन्वादिष्टः 

प्रषः प्रा० सण | अतुुरुषः । ““अतेरश्तपरे पा । 

तेः प्ररमशदन्तः पद पदेन्दबान्तोद्ात्तः। अलङुणो- 

नागः | अतिप्रदा गायत्री । कतृपदे तु अविचार 
द्व्यादौ न । “अतिर्घातलोप इति वाच्यम्” वासिः ० । 
` प्रादिभ्यौधात॒जख बा चोत्तरप्दलोप इति अव्यादयः 
क्रान्त्याद्यये दितीययथेति यत्न धातुलोपस्ततरेवाय 

स्वरः । नेन शोभनोगा्यःः प्रा°स० । अतिगाम्यः अन 

न। अतिक्रान्तः कारकम् । च्ातिकारूक दत्यलापि 
स्यात् कारुकशन्द्ख छंद्न्तत्वे ऽपि धातुलोपरएव छदन्त निय 
मनात् अतिकार इत्यादी त॒ यातुलोपभावाच्नेति भेदः । 

"नेरनिधाने" पा० । निधानमप्रकाथः तद्धिते पकाशये 
नेरुत्तरपदभन्तोदात्तम् । निमूलम् न्य्तम् । निधानेत 
निद्ितो दख्डः निदर्ड इत्यादौ अपुकाशितः गुप्रो- 

दण्ड इत्येके न । “धृतेर चादयस्तत् रुषे ?"पा ०। प्रति- 

गतोऽ शुः प्रत्य शुः प्रतिजन: प्रतिराजा समासान्तपिचे- 

नितलान्न टच् । बह्ननोदौ ठन । अश्रादयच्च ३७४० 

दथिताः । “उपादुद्यजजिनमगौरादयः" पा०। 

उपात् परं इयच्कमजिनच्चान्तोदात्तम् नत गौरा- 
दयः । तेच गौर तैष तैल लेट लोद जिह्वा क्ष्णा 

कन्या युध कल्य पाद । उपदेवः उपेन्द्रः उपाजिनम् |. 

गौरादौ उपमौर इशादौ व ; “सोखन्तौपे ” पा० । 

अक्तेमे शम्ये सोःपरमन्तोदात्तम् | चखप्र्यवसितः सुर- 

बपूजायः वाक्याधेस्तु जिन्दा अद्धयथा तथाऽभिध- 

नात् । “वविभाषोतृषुच्छे"” पा० | उत्पुच्छ शब्द् 

वान्तोदानः | उतृक्रान्तः एच्छात्, इच्छष्दखति उत्- 

एच्छयतेगां एरच् । उभयच्याभ्यत्र सहम् । उत् च्छः । 

“ितिभ्यां पदन बद्धबोदहौ पा० | अभ्यां 
परेष्वेषु अन्तोद्ात्तो वा बड्धब्रोदौ । दिषाद् लिषाद् । 

लिमूडा ¦ समाखान्तविषरेरनिव्यतन्नापकमिदम् । ततृयुखषे ठ 

योद दिगूडत्यादौ न । “खक्य्चाक्रान्तात्” पा० । 
कतसमासान्तसक यख अक्रान्तात् परख वान्तोदात्तः । 

गौरसक्यः स्च्छसकथः । क्रान्तात्त्, चक्रसकथ इन्यादौ 

न किन्तु षचसमासान्तस्य चिश्वात् जित्यमन्तो दास्ता ।““प- 

इादिग्छन्दसि बलम्” पा ०। वेदे उन्तरपदस्यख शब्द्स्यादि 
जदात्तो बलम् । “'अर्धिखक्थमालमेत'' बडलयहणात् , 

^“परादिञ्चि परान्तञ्च पूरव्बान्त्चापि दश्यते । पृष्बादयच् 

दृश्यन्ते व्यतयो बह्छलं ततः' वाकिं °। इति समास्खराः । 

एषखदात्ते विहिते कचिन्तख्य॒निघातेनालुद्ात्ता खात् 

लञ्च निषातशब्दे सापवाद वक्षपते। 

“निहन््रीनेकपरे यडदात्तः खरानिव' माघः। “आखवि- 
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कलयन; क्मावानतिगन्भीरो महासत्वः । श्य यान् निगढ- 

मानो धौरोदात्तो ददन्तः कथितः”? सा०्द्° र्डक्तो 

(पूेपदलोपेन) नायकभेदे । भावे क्त ३दाने 9वाद्यभेदे 

अन्दर ०५ अलङ्कारभेदे ए०। ख च अलङ्धारशन्द् ३९ दैषटष् 

दितः । क्चरि क्त ६महति ऽसमे ए्दातरि च त्रि । 

उद् त्तराघव न° माटकभेटे | 

उदान इ अन-षज् द्ध मानोऽख } जरद्खंगतिशोले 

कठा दिरेथवरसिनि प्राण्ढकत्तिमेदे वायौ । 

सखो भिः सडदानः ख वायुः सञाकाशथः” खा०्० । 

“अआपाद्तल7द्ारभ्योधखत्करमात् उत्कर्षायैञ्च कम्मे कवै- 

चिति उदानः" दाग्डपन्भा०। पदाधौद्े योगाखंवे 

ततृस्यानादय क्म् “ख न्दवचधरं व्वा गालनेलप्रकोपरनः । 

उद्वेजयति अ््ाणि उदानो नाम मारतः । विद्य् तृपाव- 

कवर; स्ाडल्यानासनकारकः । पादयोहेस्तयोचापि स्ै- 

सन्धिषु वत्तं ते| सखते च."यथाग्निः पञ्चधा भिनच्रो नाम- 

"'अथ योऽ- 

स्यानात्कम्मभिः । भिन्नोऽनिलस्तथा द्यो को नामस्थानक्रि- 

यामयेः। प्राणोदानौ समानञ्च व्यानश्चापान एव च| 

स्यानस्या भारताः परञ्च यापयन्ति थरोरिणम् । वादु्यौ 

बज्नाशश्चारोश प्राणो नाम देक । सोऽन्नं प्रवेशयत्यन्तः 

प्राणां ् ोष्यवलम्बते | प्रायथः कुरुते इटो हिक्ताच्रा- 

सादिकान् गदान् | उदानो नाम यस्तषवपेति पषनो- 
सः | तेन भाषितमो तादिविशोषोऽभिप्रवरेते । ऊज. 

जन्, गतान् रोगान् करोति च विशेषतः । आमपका- 

अयचरः समानो वद्िसङ्गतः। सोऽन्नं प्रचति तच्जांख 

विचेषान्विविनक्ति हि । गुलमागम्निसङ्गातोषारपरश्धतोन् ̀  

कुरते गदान् । रतृक्षरेहचरो व्यानो रससंवनो- 

द्यतः । स्ेदादधक्ावणो वापि पञ्चधा चेषटय्यपि। 

करद कुरते रोगान् प्रायशः सर्वरेष्टगान् । पकरा- 

धानालयो ऽपानः कले कषति चाष्ययम्। समोरणः 

संकल णुक्रगभा चेवान्यधः । क् कीर्ते रोगान्- 

घोराम् वस्तिगद् चयान् । श्ुक्रदोषप्रमेहास्तु व्यानापान- 

प्रकोपजाः । बुगपत्कपिताञ्चापि दे भिन्य,रसं ययम्” 

छान्दोग्ये च भोजनखाग्निहोलस्यानोयतया सम्पादनेन 

प्राणादिपञ्चकाङतेनिग्य कतेव्यता तत्फल्चोक्तम् यथा । 

““डरणव वेदिलामानि ब द्यं गाड्ेपत्यो मनोऽन्वा - 

ाच्धपचन आस्यमाडइवनीय य पक्रम्य" । (तद्भाष्ये च 

ऋश्य हवते ऽखिच्न्न मित्या इवनोय लसक्तम्) सा - 

तिप्रकारः फलसद्ितो दर्भिंतो यथा । 

दा 

‹नव्यङ्गक्तं प्रथममागच्छेत्त्धोमोय' स यां प्रथमामाड्तिं 

जुयात्तां लुडयात् प्राणाय खादेति प्रा खलष्यति, प्राणं 

दयष्यति वचक्ुस्त्यति चक्तुधि टण्ययादिव्यस्त ष्य दिव्ये 

ष्यति द्यौस्तष्यति दिवि टणन्त्यां यत्किञ्च धौषा- 

दिश्चाधितिशतस्तत्तध्वति तखाचढिं दष्यति प्रजया 

पशुभिरद्ादयेन तेजला जह्मवच सेनेति १। अथ यां हितोयां 
उीडयात्तां जयादय नाय स्वाहेति व्यानस्त ष्यति, व्य ने 

दष्वति श्रोत्रः ष्यति खोले भ्वति चन्द्रमाशष्यतिं 

चन्द्रमसि ठष्यति दिचस्त््यन्ति. दिच्ु दभ्यन्तोषु यत्किञ्च 

दश्च शन्द्रमाश्चाधितिष्ठन्ति तत्तुष्वति तद्धाचदटश्भि 

हष्यति प्रजया पश्ुभिरत्रादयी न तेजसः बद्धवच सेनेति९ । 

अथ यां ठतोमां जह्यात्तां जुडय।दपानाय खाद्ेत्य- 

पानेस्त ष्यति, आपाने ष्यति वाक्टप्यति वाचि ढधन्तया- 

सभ्निस्तष्यतयग्न ष्यति यिव ष्यति यथिव्यां 

दणष्वन््यां यत्किञ्च एथिवो चाग्निच्चाधितितस्तत्तष्यतिं 

तखखाचढष्चिं ष्यति प्रजया पशएभिरन्नाद्येन तैजसा 

जह्ववचैसेनेतिर । अथ यां चदर्थी' जुहधयाक्तः जु वात् 

समानाय खाहेति समानस्तश्य ते, समाने द्यति मन्त - 
ष्यति मनसि टष्यति परजंन्यस्तष्यति पन्ये ढष्यति विद्यु- 

तुष्यति षिद्य्ति दष्यन््यां यकिञ्च विद्य् 'पर्लन्धखाधि- 

तिष्ठवस्तस्प्यति तखादढश्धिः हष्यति प्रजया पशभिरन्रा- 

दयेन तेजसा बअह्मवशचैसेनेति8 | अथ यां पञ्चमो जुङ- 

यात्तां ज्ह्याइद्ानाय सखष्युदानसष्यति, उदाने ` 

ष्यति वायुसम्यति वायौ हषय्याकाच्ृषय्याकाथे ढष्यति 

यत्तिञ्चे वायुञ्चाकाथञ्चाधितिषतस्तत्तष्यति तद्याच 

ष्यति प्रजय) पशुभिरन्नाद्येन तैजसा जद्धवचेसे- 

नेति५ । ख य इदमविद्वानग्निहोर' कु्ोति बथाङ्गारा- 
मपो भस्मनि जया त्ताडक् तत्छात् । अथ य एत- 

देव'विहानन्निहोत्र' जुहोति तख सव्ये लोकेष 

सर्वेष भूते सव्व ध्वा छत भवति । तद्ययेषौका 

तूलग्नौ प्रोत" प्रदरूयेतेव' हास सव्व" पाप्मानः प्रद 

यन्ते य एतदेव विदहानण्निहोतरः जहोति । तस्ञाडु 

चवं विद्यद्यपि चख्डालायोच्छि्' प्रयच्छेदाक्मनि हेवाख 

तहश्वानरे छत' सखादिति तदेष स्लोकः । यथेह श् 
धिता बाला मातरं पर्युपासते | एवं खजा मूताग्वग्नि- 

होल षपासत इत्यग्निहोल्रखुपासत इति'? । 

उदाइ ए उद्+अप-उन् | जरासन्बपौतिे शतियभेे । 

'लराधुञ्स्य पलो सड्टेवः प्रतापवान् । सहदेषातज 
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श्रौमाददाषुः ष महायशा, । उदापुजेनयामास पुत्र" पर- 

भधाभिंकम्”' । इरिव०९२अ० । 

छार लिणडद्+ख+रा-क | १दातरि,) रमति, दरे, 

 ५दकिखे, ५गम्भौरे, ैखताधारये च । “मन्म्युदारा 
शयु णुमेऽव्कनख'' “तयेति विनेतुरुदारमतेः"? साकेतो- 

पतरनदारमध्यषास" “रपुः उदारमन्ते कलभाविकस्रंः' 

माच; | ्ैदधिताधैक्रियोदारं तेऽभिगन्द्य गिरेषैवःः" 

“तथा हिति शोखहदारदेने | ' कमा०। ततो भाने ष्यञ् 

खौदा्यं न०तल् उदारता स्तनो त्व उदारश्वन°वद्भाने | 

उदारथि उद्+आ+क-अयिन् । जङ्घं मागन्तरि । “करम्ब 

ओषधे भव पोषो टक उदारः?" ०१,१८७,१०,.करम्ध 
कत्वा तियं" पौवस्फाकहदार थिभ" खथ ० ४,७,१। 

दारो श््ली उदारधीः । ! उतृलबङ्खौ उदारा धीर्यख | 

९डतृढ्टबद्धिमति लि ०““धियः समप: स युषंरदारभीः। 

श्षुः। खदाटा महतो स्ायेषिषयत्वात् धीय । 

शविष्यौ ए, । ̂ “निनेषोऽनि्मिषः सम्यो वाचष्यतिरद्- 

रधो" विष्णु ख०^यः सर्मन्नः सपविदिति'' खतेलख ष- 

वौयमिषयनिमन्वात्तयालम् | 

 सुदावक्तं इ० उटु+राटत-षञ् | रोगमेदे त्ञच्छादि च- 

ति दैशित' यथा 

"अथात उदात्तं प्रतिषेधमध्यायं व्वाखयाद्यामः | अ- 

धोद भाषानां प्रहट्तानां सभावतः | न वेगान् धार- 
ये्मान्नो भातादीनां जिजोविषः | वातिण्स ल जम्भा 

बोद्गारवभीन्दरिमैः | व्यान्यमानेरुटितैददावर्ता निर्च्यते। 

शु चष्णाश्रासनिद्राणा्दावन्त विधारथात् । तखाभि- 

धद्य व्यासेन शकण चिकि^्ितम् | लयोद्षविधवासौ 

भिन्न एतेसु कारणैः | अपमोजनाद्चापि वकते 

च तथापरः । खअाश्मानद्लौ इदयोपरोधं धिरोरलं 

ऋासशतीय हिङ्घाम् । शासपतिण्यायणशसश्ाइ गकलारपिल- 
प्रशरश्चधोरम् । बु्यादपानाभिशतः लमा इन्याद्एरोष' 

शतः चिभेह्ा । आटोपन्दलौ परिकसनश्च ङ्गः एरोषख 
शथोह्ेवातः १। रोषभाश्चादपि वा निरेति इरोषमेगेऽ- 

निषते रमर | मूलख्य गेगेऽनिते रनरस्तु श्छ 

भूष कुश्ते$खमखम् । मेद चदे वङ्कणहन्योख नाभि- 
परदेयेष्वथ वापि भूरध | चखानञ्खवसििश्च भवन्ति तीराः 

यला लेस भिन्नमृतेः | मन्थागलसन्भरथिरोविकषारा 

श्रो पषातात् ४पवनात्क्षाः शयुः । योत्राननन्राणविदलोः 
` श्वनोत्या भवन्ति तीव्रा तथा विकाराः | आनन्दजः 

४देवा०्भाग र 

[ ११९३ | उखषद््् 

शोकसशद्कवं वा नेलोदकं ५ प्राप्रसशञ्चतो डि । शिरोगुर्त्व' 

भगमामयाश् भवन्ति तीव्राः षष पोगरेन । भषन्ति गाढः 

शवो वातात् ६ शिरोऽक्तिनावाज्रषयेषु रोगाः। कणठा- 

खपू्ोतवमतोव नोदः कूज वायोरथ धा प्ररन्तिः। 

खङ्ारमेगेऽभिषते ऽभषन्ति जन्तोर्व्विश्षाराः पवनप्रद्धताः । 
छदे व्विषातेन ८ भयेञ्ज कुषं तेनैव दोभेण विदग्धमन्नम् । 

सूलापये वा चदहन्कयोच ोफो रजा भूलविनिथङ्च | 

शुक्राश्यरो ततृखवण' भवेद्ठातिते विकारा विषते द 

एकर € । तन्दराङ्गमदावरुचिः चरमच शुधोऽभिषातात् १०क- 

शता च दष्टे; | कण्ठाख्थोषः अषणावरोधस्त. बा(भिवा- 

तात् ११८द्ये व्यथा च | श्रान्तस्य निख्ासषिनि हेण १२ 

इदरोगमोहावथ वापि शुजमः। शुम्भाङ्गर्देा द्रशिरो- 

ऽकिजाद्य' निद्र भिषातादय १ श्वापि तन्द्रा । टणाटित' 
परिक्िष्ट' चोण' चलेरभिद्रुतम् । यशदमन्' मतिमा- 
उदाव्तिनषत्ष जेत् । खवेष्वेतेषु ^ विधिव दावे 

सत्क्तः । वायोः करिव विधातव्या खमागेप्रति 1 त्तयेः' । 

खद उद्कखावन्त : | रजलद्य खतोभ्रमये । ६सीचिङ्- 
रोगभेदे स्तौ षा च चते दर्भिता यथा “विंरतिव्याप- 

दोयोने््निदिं्ा रोगशङ्ग । भिथ्याचारेण ताः सण 
परडरेनात्तमेन च । जायन्ते बीजदोषाञ्च दैषाञ्च ष्ण ताः 

थक् । उदावता तथा बब्या विजता चर्पा८ञ्.ता । 
वातला चेति वातोल्या पिन्तो्या रधिरशरा । वाभिनो 

ख'सिनी चापि इएच्न्नौ पिस्लाचया। अग्यानन्दा च 

या योनि; किन चरवाहइयम् । कष द्रिका सकष तोयः 
षण्डो च फलिनो तथा | ङती विषक्ता च व्वोति 

लिटोषजा''। ""सफेनिलचद्ाव्ता रजः च्छो ण सश्चति 

खद्ावसु ए०निभिवंश्दे नृपभेदे । “निभिः परमधर्मात्मा सवसत्व- 
वतां वरः | तय एवौलियि्नान बभूवा पभद्य् तिः । तद्यापि 

जनकोनाम लनकद्याय्यदावद्ः)' राभा० निनिवधपर्णने | 

खयद्च जनकः प्ररिद्जनकाद्धिन्न एष तलौ वान्ते "खस 

रोभ््ोऽभवश्चापि हलरोभा चतो बक्षी । तष एतपयं जन्ते 
ध्मन्तस्य महकन | च्छे ठोऽकमतजश्ायं राता भम कप- 

ध्वज एति" द्परथं प्रति खक्षशकषीसेने शगकोकङ्गौ अह 
शब्देनानः कोत्तनेन ततो मेद्प्रततिः। [याच्च । 

उदास ए० उड्+अस - ब् । !उतृपे्चये र्निरशने शयप्रेला- 

उदासीन नि उद्+अआस- शानच् । {नध्यस्य, २तिवदमागयो 
रेकतरषल्ानवलम्बके, जिगोषोनैपतेः लु मिमभूनितो 

व्यवद्डिते परतरे, सरिथन्दे १५५४० दिते “मण्डला - 

९ 



उद् [ ११६४] 

इद्हिरेत फाइद् सोनो बलाधिकः "'इयक्त ल चये दराजमेरे। 

४ उपरेत्तके च ““उद्ासोनव्दासोनः'› गोता° | 

उदाखित इ° उद्+ा+स्था-क्त । हदारपले स्चरे ्ख- 

ध्यश्चे च हेण प्रबरज्याद्ढपतिते ४प्रत्रज्यावसिते चरे च 

रु च पञ्चविधचरान्तगेतः । ̀  प्रत्रज्धावसितः प्रव्रज्छाद््द- 

एतित एव । तज्ञच्छादि ““रत्स्त' चाष्टविधं कमं पञ्चवभश्च 

तच्त्वतः" दूति म्वचनखख ङक्ञ,° व्याख्यायाम् 
““कापटि जोद्ास्थितग्टहपतिवं देहहिकता पसव्यञ्जगातमकं 

पञ्चविधं चारव्म' पञ्चवगं शब्दवाच्य तच्वतञधिन्तयेत्'" 

दूति संचेपेणोक्घा। तत्र परमम्यन्नः प्रगरभच्छालः कप- 

टज्यवारित्वात्कापटिकसतः इत्तथिनमधेमा नाभ्या हषग्टद्य 

रुहधि राजा त्रयात् “यख दडहम्मश्यति तन्तद्ानोभेव 

सथि वक्तव्यमिति) प्रवरज्याक्दपतित उदास्थितः त 

लोकेष विदितदोषं मरन्ताथौ चयुक्त टत््य्िन' नात्वा रड्सि 

रजा पूतैवद्ब्रयात् बद् पर्िकमठे ख्यापयेत् प्रचुर 

धस्योत् पन्तिकम्ूभ्यन्तर च्च॒ तह त्य पैखपकल्सयेत् सचान्येषा- 

सपि पनजिदानां राजचारकमेकारिणां याषाच्छादना- 

दिकं दद्यात् । कषकः चौोणषत्तिः प्रज्ञाशौचयुक्तो 

ग्टपतिव्यञ्चनस्तमपि पू्वदक्खा खमूमौ ठषिकमां कार 

बेत् । बाणिजिकः चोणडक्तिः वैदेडिकव्यञ्जनस्तम्मवैवदुक्घा 

धनमानाभ्यामाकौहत्य बाखिज्य' कारयेत् । मु ण्डोल {ड 
लोत्ा इत्तिकाभस्तापसव्यङ्चनः सोऽपि कचिद्पाने वसन् 

बह्कमुश्डजटिलान्तरकपट शिष्यगणष्तो गुप्रराजोपकल्यि- 

शदधत्तिः तपश्या' कुर्यात् मासदिमासान्तरितः प्रकाथ' 

श्द्रादिमुष्सिञ्नीयात् रहसि च राजोपकल्ित यये 
भाह्धार' कल्छषेत् । शिष्याचाद्यातोतानागतन्नाबादिकः ` 

ख्यापयेयुः तेन बङ्लोकवेदटनमासाद्य सवेषां विखसनोय 

वात् सें का्यमकार्यंञ्च एच्छन्ति। शव'खप' पञ्चवगं 

यथावद्धिन्तयेत्" ' विशेष योक्गम् । 

छदाहरण ग ० उद्+अआा-हृ-भाे च्छ् द् । एकदेएप्रखिक्नाा 

दक्षखसि्ाथं (कथने । केचि त्युट् । इष्टरिष्ठयथमच्य- 
५ | र {= य भाने र्टान्त, "“त्वडुद्ाद्र्ातौ गुणा दूति साहद्विक 

सारसद्रष्ठा" नेव० प्रलतदिद्धपथ' निद्भेनष्छपे ३ पेद्षाते 
६ ॐ: 9 (प 

च} उदाद्धिपेते व्याप्रप्रचघश्जते येन करशे ष्र् 

न्धायभते प्रतिवादियराञ्जयाथैः वादिना प्रवुक्घप्रति- 
3 ( € भके क्ञादिपञ्चकान्तगते व्थाद्विपक्चधम्प ताप्रद ४वा क्यभेदे 

प्रतिज्ञादय नौ० ° इन्त्योदेशिता यथा 

` परतिन्ना हेवा ङरणोपनयभिगभ्ननाज्यवयवा;”०) खनेन 

उदा 

विभागेन प्रतिन्नाद्यन्यतसत्वभिति ल्यं खवितम् चल 

च प्रतिन्नादौनां प द्चानासग्रयवत्वकधनाह्थावयववादोन्ु- 

दस्त ईति अन्तव्यं तैद भाषे दशिता यया “जश्च 

खा संथयः शकाप्राप्निः प्रयोजन सशयव्य॒दाश् ति? एते 

प्रतिन्नादिसडिता दथ” व्याख्यातं चेदं तात्मर्य्यीटीकायास् 

“प्रयोजनं हानादिवुडयः तत्मवर्तिका जिन्नासा, तच्लनकः 

संशयः, स्क्यप्रा्निः प्रमाणानां न्नानजननखाभरवं', संशय 

बयुदासस्तकोः, अयमेधथौनिनन्धे निषङ्धितः | जिन्नाशा 

विप्रतिपत्तिरिति चित् रणुतेषाञ्च न न्यायावयषत्व' 
न्यायाषटषत्वात् ! न न्यायजन्यबोधालुक्लत्येनैवा वयवत्वः 
एकदे थापि तत्व प्रसङ्गात् प्रयोजनेऽतिव्याप्ने च'› इत्ति; । 

घ्र उदाइरग्यलक्तण विभागौ तलौ दितौ यथा 

` खाधष्यधाधश्प्रया तद्मभावी ठदटान्तङदाहर णम्? ० । 
“इ्टान्त उदार निति डच्ष्य' दटान्न५चन ह्टान्तकथ- 

नयोग्यावयव रत्यथैः तेन दष्टा सामयिकलतेनासामै नि- 
कल्वोऽपि न च्तिः । योभ्यतावच्छेदकन्त॒ अवयवान्तराधौ- 
नन्वितायकावयषत्यः तञ्च हिषिध अन्बयिव्यतिरेकिभेदान्त- 
लान्वयय दारण लयति ाध्यसाधम्बयो तद्वद भावीति 
अन्यय्य् दाहरणभिति शेषः परेतु सम्प ् लमनवय् दाङरख 

शचचणमेष सामान्यलचण दडाभिव्याङः साध्यवाधश्बया 

लाध्यसहचरितधम्परात् प्रहतशाधनादित्यथै; त' साध्य 

दपः श्रं भाव्यत तथा च दाधनवत्ताप्रयृकघराध्यव्- 

्ातुभावकोऽवयवः खाध्यलाधमव्याप्तुयपदरथेका उद्ाषरश्च- 

भिति यावद् । व्यतिरेज्छद्ाकृरण' ल्चयत्ति इ ° ।“तदिष- 
वयःयाहा विपरोतं व्यतिरेकयदाहरणम्'" ० । तद्िष्येवात् 
साध्यसाधनव्यतिरेकव्याभ्निप्रदथनात्तथा च शछाध्यसाधगनम 

तिरेकव्यापरुपपद्थेकोदारण' व्यतिरेक्, दाहर' यथा 

जेवच्छरोर' सात्मक प्राणादिमन्त्वात् य्घेव तच्ैव' 

यथा च्रट इति । वाकार: प्रयोगमपेच्छ तथा चान्वय - 

दारण व्यतिरेक दाङरण्य' वा प्रयोक्व्यतिनित्येः'ड १ । 
चिन्तालखिशता त॒ तच्जचष्णादिकष्ठक्न यधा 

""हेतावक्त कथमद्ध॒ गमकल्वभिन्धाक्ाङ्खायां व्या्भिपचः 
धभ्पीतयोः प्रद्र्थनप्राप्नौ व्यापने; प्राथम्यात् तत्मद्नायो. 

शाद्रणं तत्राहभितिदेतलिङ्गपरामशपरवाक्यजन्यस्चान- 

जनकव्याप्यत्वाभिमतवन्निष्ठनियतव्यापक्गत्वाभिमतसम्बन्धबोध. 

जनकथब्द् त्वश्ठद्) इर णत्व षामाम्यलश्यम् साध्यस।धन- 

सज्वन्व बो धकत्व , साध्यसाधनाभावसम्बन्धगोधकत्व ञ्च विथेष- 

शज्चषदयम् । न्यायावयवह टान्तवचगषदाषरणश्रिति त 
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ज दष्टान्तप्रयोगद्य सामयिकतवेनासाव्दनलिकतात्, योयो- 

६मवान् सोऽग्निमानिव्येव व्यापरिप्रतीते; । नापि प्र्लताचु- 

भितिदेलिङ्गपरासयेपरवाक्य जन्यत्नानविषयव्याष्युपना- 

यक्रं वचनं तत्, उपनयातिव्याप्रेः । उपनयाभिधान- 

भ्रयोजकजिन्नासाजनकबाक्यखदाहर्णम् एतदेवान्वयव्यति- 

रेङिव्याप्निविषयत्वविगेधित वषिपेषलश्चणदथमित्यये, अत्र 

च व्यनिचारवारणाय वोद्यामाः यत्र चः शामानाधि- 

करण्यादेव व्याप्रिखत्र न दोस्या केबलान्वयिन्यभेदादचमाने 

च वोद्यायाभपि व्यभिचारतादवस्यय्रसिति त वयं, वौदा च 

अत्म, न तत्मदेऽपि विरूङ्द्पोपस्थितयोरपि तल्मदेन 

परामथादुबुइस्थवाचकतादिति न ब्युत्मत्तिविरोधः यथा 

“ग्रश्त् पापं प्रतिजहि जगन्नाथ नजर तन््द्यादौ'। 

दोधिति्ता त निषरष्योक्तम्" । दूतरायान्वितखार्या- 

नोधकन्यायावयपत्वस्रदाइर णत्वम् चन्तयव्याप्विवोधक 

नच्च व्यतिरेकव्याप्धिबोधकतच्वञ्च विेषलच्णद््यसिति'' । 

$कथाप्रसङ्ग च। “चऋधाङ्गिरसमग्रण्यम् द्ाहरणवस्तुष् 

कुमा ० “उदादछरण्याजि कथाप्रसङ्गः तान्ये ववस्तूनि?' मद्धि °। 

भावे ल्युट् ¦ ५कथनमावे । दैलकषणतम्बहतया प्रामाणिक- 

वाक्योपन्यासे च | [उदात तल्ला उक्तौ च स्त्री । 

उटण्च्यार ए° उद्+खा+इ-चज् । उदाहरणाय । क्गिन् । 

ऊंटाद्त नि °उद्+आआ+-क्तं । !ब्टान्ततयोपन्यक्ते, रक- 
धिति च `-छतान्विते दशरथ इव् दातः" भट्टिः 

प्राभाखिकप्रयुक्ततया २उपन्यस्ते च । 

खदित ति°वद-क्त । कथिते । ““उरिकडयुदित' धमंमू"भ! 
भाते कतं । रकोथने न° “प्रियः कियहरभिति त्वयोदिते" 

ग्धण्डदट्-श्ष-क्ग। ३८्थिते, “तददितः षह्य यद- 

भन्तरः?' मष ४उदयं प्राप्रे "खदिति शहोति ददित 

जुहोति तिः “"उटितिऽचदिते चेष समयाध्युषिते वेधा" 

भ्त; । "उदिते जगतोभाये यः शु्यादटन्तधावनम्'” 

खटति: । “उदितं सोमनत्तवब' ददा ष्टाः शचिर्भेनेत्"' । 

णारख्ल० उदयुप्रात्ति्च सष्ादौ भृढ्तपादालरितदेणो- 
प्ररिश्ये पुश भवति साच दषा भ भषति षङ्च्ाद्रुकरा- 

शिभूतत्वेन ` दर्नयोग्खचाभाषात् । तथाच द्थंनयोग्ये 

कादौ तच्छन्ृख इस्तिः "ददते ऋतिखश्शे' नौोकन्क० 

“ चदय्येहदिवचन्दरोनेचितव्यः कदाचनः" दूत व्याख्याने 

“खदितः कथितः'?दूति शङ्खौ दितव्याषटसिपरर वेति तिण्तण 

उक्र ८स्भ्पूदादिते च लि° भाषे कञः | ६ राथौभादये 
छने । शर्तरिकते । उदयं प्रापे ऽराचौ च | "लश 

# 

नेकन्त दोषाणां इन्या्वोदिते गुर्ः" उ्योति०ट८नरपति- 

जलयच्यंकते खरभेदे सच भुक्रावशिष्टःखरः यथा ।' दाद् 

शान्दादिनाद्यन्ाः खष्यानाद्धव कालतः । उदयन्ते 

धनस्तनान्तरे एकाद थोदयैः। वर्षमासदिषानाङोपलानि 

च क्रभादिक्षम् | कालमानं मया प्रोक्तं प्र्चधा च 

स्वरोदये । यत् भक्त स्खभोगेन लब्ध शेषोदित 

. भजेत् । लब्धे भक्ताः खदा न्याः शेषाद्धे ददितखराः । 

अस्मिन् षा विभक्तो ठ भृक्तं खाददितस्तरे। उदित 

श्वरख्य खना मस्लएवयेन तत् > । अधिकं चक्रशब्टे बाला- 

1दचक्तो गच्छते पञ्चशखरोक्तो € खरभेदे च । तक्घखन 

प्रकारश्च बालादिचक्रवत न्नेयः | तदप्यक्त तल्व । “तिथिः 

प्रतिषदादिश्च कुजादिक्ारानयः | नन्दा भदा जया- 

स्क्ापूखां चापि यथाक्रमम् । क्रमेणा: प्रदातव्या 

साद्यशाङ्सभञ्चयः । चन्द्रा्टौ ८१ प्रथने देया नगनाग 

ददितोयक्रे | हतौये चाग्निनवकां ९२ चदय ठ ग्रह- 

सहाः ९.६ | पञ्च ् तरथत*१०५ देयम् क्ननिण पञ्चकोढतः । 

च्ङ्पहणन्तु वयो राभि" खराषकद्च एकोटत्य लिधापेयेत्"। 

दलयादि सप्रादिनृन्यगणना्ं, सप्रून्यशब्द्् विषटतिः। 

तेषां पञ्चकोधस्यवखादौनां संज्ञा ततनैवोक्ता यथा 

“दितः भ्रभित' शान्तः सन्ध्यात तदनन्तरम्” सं 

ज्ञान्तरभपि सत्व ““जन्् कन्त च चाधष्नं पिग्ड' ददर" ` 

तयेव चेति "“उ८द्ते विजयोतित्य भ्वमिते लाभ एच। 

श्रान्ते त॒ सिञ्चिमातओोति शन्ध्यास्ते भरणं टतम् | यन 

जामाच्रः प्राप्रं तत्ोव उदितस्लरः | १० । ^“एरो- 

तश्च कुव्यौःत ठंवक्नमदितोदितम्”' या ० खट ° । विद्या 

निजनासणानादिनिरदितं; चास्त्नोक्तेखदित' सशश्नम् ' 
सिता ०।१।्रालनाभगन्बदव्ये छोवेरे(बाला) न०अआभरः । 

खदति खी उद्+ए-द्धिन् । उद्ये उद्गमने “यन्तद्य भा 
जिगितिं बोदिति' वा" ऋ०६,१५,।। 

उदौत्तण भम उद+भ्व-्यद् । {जह द्धे २जद्गाष्ने च। 

खटरौच्य अन्य ० उट्+पव-चप् । {जङ्घं इदेवयये यूय - 

व्यभ च | कर्मखि ण्यत् । १७द्गावनोये ४रदोच्वणोये चवि 

उटौोचौन लि खदोदि र्दोच्यां षा अधरः खः ख्द्यादेषे 

अद्धो पूर्ग्मदीेः | छन्तरद्ग्देयकालभये | “उ 

दौचोनप्रचणे करोद्य,दोनो बै मदष्याषणं दिक्" चत° 

त्रा०१९८,।.६। “उदीचोगदशं वै ततूपवित्न भवति 

श्रतण०्मा० १,७,१,१९६। 

उदीच्य ति" उदच्+भवा्ये यत् ज्द्यादेय। अश्लोपि दोषः 



उदो 

ऊत्तरदिग्रेथक्षासभये । ““परदसं रिवोदीच्यारद्चरिष्यन् 
श्वानिव'” रुः | रक्मसमाप्रो कर्तव्य दशिणादिदा- 

गादिष्परे कभोदौ च । “अश्वतरोरथाहदीच्येषु'कातया 

२२,,९५ । "अच्रतरोयुक्तान् रथाहदीष्येषु ददाति” 

शर्मः | यथा रोलादौ प्रलतकोमानन्तर' करेव्योदमाञ्च- 

लिसेकदि । यथाह स्तर 

गोभिलः । “सूभिधभाधायाहपय्य् च्छ तचेवोदकाङलोन् 

सिञ्चत् अन्वमस्याः'*द्ति यथाययमूद्यम् । उदीच्यदेधाच् 

अरावा: पचचिमोत्तरस्या हेयभेदा रे च सद्य एराणे दर्धिताः 

अथा “बाद्खोका वाटधानाश्च आभीराः कालतोयकाः । 

चरन्खेव न्द्रा प्रहवाचातखरिडिकाः ) गान्धारा 
अवनांष सिन्धुसौदोरमद्रकाः । यका दद्याः एचिन्दाश 

पारदा ङारभूततिकाः | रामठाः कशठक्नाराच्च केकया रेण 

शानिकाः | शलियोपनिवेयाच वंण्यगरटृङ्लानि च। ्ा- 

नेश्नेऽच भरद्वाजः प्रस्यलाः सदयेरकाः। लम्पकासलल- 
गानाश्सेनिकाः सद्साकुजंः एते देया उदीच्यास्तु एुराथैः 

धरिकोतिताः'। रत्र °शरून्पा विभागे त चन्योटवति उक्ता 

अधा “उन्षरतः बलासो दिभवान्वचमान् गिरिभेदश्राच । 

भौञ्चो नेर; कुरपलयोत्तराः शद्रमोनाञ्च । केकयव- 
शातियाहनभोगप्रस्यालुनायनाम्मीभाः । - आद्थांन्तदो- 

पिलिग्तवरगाननाश्रषखाः | केधधरचिपिटनादिकदा- 

शेरकवादधानथरधानाः। तच्थिलाधुष् कलाततकंलावत- 
करठधानाच | अम्बरमद्कमालषपौ रवकच्छारदण्डपि- 

क्का: । भाणङ्शङ्णक्षोहल योतकमागडवभूतुराः । 

गान्वारययोवतिहेमतालराणन्यखचरणब्याचच | यौषेय- 

दादनेयाः श्यामाकाः चेमधृन्तौ्च" आअनयोर्गितोधपरि- 

कारः अपेशाभेदात् भामान्तरारङ्गेखाञ्च गोध्यः। 

उदौच्यहठतति खो “षङ विषमेऽ्ो समे लालच रमे र्नो 

निरन्तरा, । न समान पराज्रिता'कला बैतालौयेऽन्ते रलौ 
चरः'” इषयुपक्रम्य “दच्छद तौयलः सक्तोाऽपेण 

भवेद्बुग्मयोः''ह ०२०खक्गो वैतालोयभेदे बब्द्सि । [ देषे। 

उदौप विर उता आापोयतः अच् सला० तवम् | उद्तलशे 
उदौरण न° उड्+शैर-ख्खद् । !खश्वारये “उड्षातः 

प्रणवोयाशं न्याये्तिभिरदोरणम्"कृभा ° बुच् तनव खी । 

छदौरित लि उद्+-क्र-्ञ । {कथित छदि शैपरेरिते च। 
अभिक्ाषसुदोरितैद्दरियः/ कभा ० भाते क्न | ४भयनेन०। 

खद ति छड्-का-कव | {उदिते र्भश्ति उदके च। 

“उदयेरागतिरोधक' भुञ्ः" भाषे। | /'भवतन्यगरो- 

( ११६६] 

“अथोरीच्यकमे, तन्न. 

क 

दीखस्तारकाश्यो महद्वरः'ः कुभा० | धविष्णौ इ, । 

“ङदौखं : सवेतचशुरनोधः धाञ्चतःस्विरः” विष्णु ° ०। 

उदुत्य न° उइष्यभितिपद्युक्तम् । ख्यो पस्थानार्ये मन्वे सच 

सन्ध्याप्रबोगे इश्यः "“उदयन्तहदुत्यञ्च चित्र रेषेति तत्~ 

परम् । तञ्जचु रिष्युपस्यान' भन्तरा बद्ध सिद्िदाः । 

का्यीख० | 

उदुञ्बर ए० उड्म्बरषत् । ( यत्नः ) श्ये । ररेल्यां 
श्नु सके $ु्भेदे च ५ तासन न०। ६ अयो तिरन्तिकषापरि- 

भिति कषे एु* | उड्ग्बरशम्डे उदा०। “"यडुदुन्बरवर्णामां 

ष्ढोषु मरडलं महत् । शोत न गमयेत् खगं किनत् 

क्रहगत नयेत्" | सौनमणोवागे चरापाणडुदत्वोधकम् । 

“ौवेरचक्रमद्जिोदम्बरतवक्ु साधितस्'” । कच रामूल- 
कल्कं वा उदुम्बरफलोपमम्” सखतः । ऽहाललजनपद्- 

व्यये च । "तालवावयवे्यादि'' पा, त॑तोभवाद्ययें इञ् । 

खौडुम्बरि तद्धने नि ० “वा खवा वयशा उदुम्बरादयः" सि ० कौ 

उदुम्बर एव खं अण् तस्मिन् पामे । ""यौडुन्बरका- 

पिश्लगजाद्वयञ्चति मध्यमिदम्” इण्सं० | उदुष्बरे 

किः पालेखभि° स०। उडुम्बरलभिः तन्धध्यस्यश्मौ । 

उडम्बर इव मक्षः पालेरनितान्स | स्वुलभयके षुण 

उदुम्बरद्ला स्त्री उदुम्बरखेव दलमखाः । दन्ती राजान ° 
उदुम्बरपरसीं सलौ उदुम्बरप्ौधत् श्ैम् न एतम् । तदये 
उदुम्बरावतो श्लो उडुम्बफलानि माल्येन शन्यखा नद्यां 

मद्प् शंन्नायां दोषः । नदौभेरे| 

उदुम्बल ० उढ्म्बर ब्द रख वा लः | जऊडुम्बरे ““ऊपे- 

षन्तठइम्वलम् तग लहतह्टथाणुदम्'' अच ०८,६,१७, । 
उश शमष्टा एषो ०। रविस्तोपीबशयुक्षो नि , उद्णवाषद- 

कपा उड्म्बलौ यमद्य दूतौ चरतोजना अहु" ०१०,१५, 

१९, ““उडम्बलौ उरथलौ विस्तयबलौ'" भा ०। 
उदूखल न° अः रं लाति ला-क एषो०नि०। तण्ड.लादि 

कणडना्धे काठादिरिचिते श्रव्ये, र्ग्यलौ च। 

"वधान्यषठदूखलः भुषटेनाभिषन्याद्' श्च, । चश्च 

तोक धारोरे २वम्विभेरे इ, शन्धयश्च छक, दिताः 
“कोरोदूखलसाहङ्गप्रतरतश्चशेवनौ वायषठ यडभयडल शद. 

षताः” इूथष्टविधान् सन्धोदक्षा कागद पनेषूदू सवं 

दति खदूखशाङेतित्वाञ्च तदस्थिकहस्खा तथात्वम् | 

खदूढ नि ° उड्+वह ~कं । ।जदे, रस्ये, र४ते च| 
“छदूढलोकलितमेनेति'" भाषः । “'खददवये ख गितैक- 

दिभभुसे "किरा ० ८ विवादितिस्तियं क्ली । 



ड्ग 

छर्टृच् स्तो उतृढ्टा ऋक् समासान्तविधेरनि्यत्वात् न समा०। 

खत्ल्टायाश्वि । “भा पातलाख यज्नखोऽ्चः मापाद्य 

स आऽ यत्तखोाढचः "यज् ० ४,२,१०"७३व उत्षमाया 
चः पयैन्स्'' बेददो ^ । यज. भिर्यत्तखोढच गच्छन्ति य- 

खादथ गच्छानोति'"यतण्ना०३,१,१.१२ ख्ट्+कच- 

हतो किप् । २८द्बे ““दत्वाः सन्तु यजमानद्धय कामा; 

द्याङ् षवे कामो यजमानद्य यदनाक्तः उच गच्छति"? 

सैरि° “खस्तितेदेष सोम सव्यासदचमश्ोय'' रेत 

उदेजय नि ° उड्+एज-पिच्-खश् । उद्धे गकारके “उदे. 
जयान् भूतगण्णान् म्वषेधोत्”भद्धिः । [उदकशब्द् उदा० | 

उदौदन ० उदकेन सिञ्च श्रोदमः उदारेषः । जलमाललिन्ग 
द्रत लि०खद्+गम-क्ग | !उदिते, २खत्मन्ने, “वयोऽति- 

पातोहतवातके पिते” नैष० | श्छद्खगते, ४उद्वान्ते च । 

खद्रतशरह्ध ए० खद्रतमल्यितं श्टङ्गमख | जातश्क्काधस्यपयौ 

उद्गति स्त्री उद्+गम- किन् ।!ङदये र्जच्च गतौ रतृपत्तौ च । 
खद्कन्धि लि” उतृश्टो गन्धोऽख प्रा०ब ° ष्लोप एत्समा०। 

१ डतृलटगन्बादेयं २खत्कटगन्धयुक्तो च । ""विजमपयोद्न्निष 
कु दमठेष' रधुः । 

खड्गम ए० उदू-गम-ष् अभन्तत्वात् भ इद्धिः । {उदये 

अङ्क गतौ शखउद्कवे ४८न्नतौ च | "दोमोह्नः प्राद्ग्भू 

इमायाः''कुमा ० “फलेन सहकारस्य पुष्पोद्गम दव प्रजाः” 

रषुः। “इरित णोदमशद्भया गोभिः" किरा भावे 

स्यद् । उद्गलनमष्यन्र् न° “याड उद्रमने' पार 

उदुगत। खलो "वजहादिने सलषुके च नसजगुरकेऽष्ययो- 
दता | अङ्ि,गतमनजलगागयुताः सजसा जगौ च चरणमे- 

कतः पठेत्" ०० खङ्गो पिषमष्े छन्दोमेदे। 

उद्गमनोय न° उदु+गम-खनौयर् । धौतवस्दवे "टो - 
तष्यद्मनोजवस््न ति" क्मारः । “तत् द्याइद्मनोयं यत् 
घौतयोवेस्योवं गम् "दमरव्या द्याया बुगभित्यषिषचितम् 

दति प्रायः यक्घच्छं तदेवेति व्यादाय चोरलानो एम- 
मेव श्ञोकषसुदाजहार | “श्टहोतं पतिं प्रतिं उद्गमने 

षतं येतेति भद्धि०। स्ीया्षवस्तधारितव शोकप्तिन्च 

वैदिके कभीधि एषं दिवस्तता चंतेरवं पतिं परतोतीचध्या- 

चयं यखतम् | “धौतोहभनोयवाशतौ' देचक्गमा° । 

चदेगेढं न, रद+भा ङक । ! अतिथये र्थे | दअति- 
चयक नि? । "परेभाद्रौः प्रणय्छ्ः परि चयाइद्- 

नैढेराभोदयाः'' शा ०३० । 
छंद्गादं ३, उड ग्याति सानं उ ट्+ौ -हैच् । । हा भेदः 
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गायके । अख च उद्गोयद्पसामाययवदो डौ गानादुद्राट- 
स्म् । यथा चाद्य तथाल" तथा उङ्गोयशन्दे बच्छते । 
षोड कतिक मध्ये २तिविग्मेदे । ते च कतिजः 
अच्छावाकथन्दे ५४४०दर्भिताः | “रथं इरेद्थाध्वय्य 
जद्याधाने च वाजिनम् | होता चापि हरेदश्चषह्राता 

चाप्यनः कवे? भः | राजद्येतदख च दकिणाभेद् 

“सौव्यौ सयु्गादः” आश्च° ९,४,६. । उद्- 
गाप्रषंसनपून्मै" तत्कभतै च शतण्ारदर्धित' वथा । 
“्वणाति इवा रतद्लोता यच्छसि | तखा रतद्ग्टशति 

्र्ेवाध्वयैराण्ड्ाति तस्मात् प्रतिगरोनाम । तं पे प्राञ्च 
मासोनमाह्कयते खे वा अन्य उद्गादः प्राञ्च चार्व. 
ज्य' बावन्ति तयो शृाखतत् प्रागेवात्विज्य' कतं भवति । 
प्रजापतिवौ उद्गाता । योषऽग्चौता क एतत् प्रजा- 

पतिद्द्गाता योषायाश्छचि होतरि रेतः {सिञ्चति. 

यत् स्तुते तोता शस्ण प्रजनयति तच्छप्रात यथायं 

रषः पितस्ययदेनच्छयति तस्ाच्छस्तन' नाम'' ४।,३,१,१, 
९३, । खद्गीधगानक्षततल्वाञ्च यथाऽखोहादत्व' तथोक्ञ' 
दा, ०। “तदक च चाम च गेष्णौ तद्मादङ्गोयस्तखा त्स - 
बोद्वातेवाख हि गाता"? “दनेषोह्वातारहषाचोद्गातः ! या 
देतो यभन्ायत्ता ता द्ध दविहान् उद्ाख्यति मृष्ठा ते पिष- 

पिष्यतोति'" । तथान्नानपू््वं कोहानदख फलमपि तत्रोक्त" 
यथा “य वदेवं वि्ानु साभ गायति उभौ सगायति 
सोऽठनेष ष एष वे चासुभ्रात् पराञ्चोरोकासताचभोति 
देवकामं अथानेनेवनेपेतसादर्वाञ्चोलोकाल)चाप्रोति 

भदष्यकामांश्च | तणाव विडह्गाता मयात् कं ते 

कामलागानोति एषद्धोष क्ामागागद्धोष्टो य रएतदेष' 

विद्वान् षाम गाति" शा० ० | ५ 
उद्गार ए० उड्+ग्ट+ऋदोरप' बाधित्वा चच्रयोमःः* पा 

ञ् | उद्वमने ।".खजरोख्लन्धमद्गानां भदोहारदगन्धिष 
स्थुः । “वलिलोक्गारमुैविभानाः'" ^ धनोज्गा राहशति- 
निषथा जर्जरा निष्पतन्ति" मेषे ०| 'वनिंभरो्गार दूषाटि 
राजः 'स्षुः । (डकरः) शति शकर चब्द्भेदे च । “धमौहारे 
तथा वान्ते शुरकरेणि मेथुन | कतके छतेके चैवं निचि 
नैमित्तिके" त्यजेत्! आओ०्तंर शति; | वमनप्रकार, 
निदानादिषं डितः चते दधित येया 

“"शचातो वतनेविरेचनव्याप्विकिदख्ितं व्या खयाखाभः | 
वैदयाहर्जिभिश्त' वमने" विरेचन च पेश्चदथधां व्यापद्यते 

तेत षेभनखाधोगेतिष्द्ठं' विरेचनेखेति एध् । रमन. 

२६.१३ 
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सभयोः सावयेषौ पधकं जो्यौषधलः होनाधिकदोषापड्- 

तत्व" बातश्छूलमयोगातियोगौ जौवादानमाष््मानं परि 

कर्तिका ` ृदयोपसरण' दिबन्धः 

दति । तवर बुभक्तापौडितखातितौच्छाग्न भ डकोषसय चा- 

वनिष्मानं इ्वलद्यवा युणसाजान्यभावाद्टमनभधोगच्छति । 

तवने ितानवाश्निदीषोत्कभैश्च तमाशु खेषयित्वा भृयस्ती- 

चशतरेर्वामयेत् । अपरिशुदमा्यथोतरष्क्ञ णः सगेषा- 

च्रख वाऽ्द्यसतिप्रभू तविरेचनमं पोतम् गच्छति तलराश्चु- 

दामा शयख्ल्वथ टे द्राण्माश् वामयित्वा भूयस्तीच्छतर वि रे- 

चयेत् ¦ अासान्ये. त्वामवत्य विधानम् । अष्द्येऽतिप्रमूते 

च द्य प्रमाण दक्तचचं। तज रुन्तिष्टत्यौ षधे न 

तीय" पाययेत । ततस्तेन सधुषटतफाणिनयुक्न सेहेव्वि- 
रेचयेत् । दोषषिमथितमलमौषधमवस्यितम्द्मागिकमधो- 

भागिकं वान ्तसयति दोषान् । वत्र दष्णापा्श्लं 

परिखावभवाह्िका 

खि मृच्छ परभेदो द्धा सारुहारावि्युदधिश्र भवति । 

नमुष्णाभिगद्धिरःशु वामयेत् । सावयेषौषधमतिप्रधावित- 

दोषमतिषलमसम्यग्विरिक्तमप्येष वामयेत् । क्रूरकोल्खाति- 

लोच्छाग्ने रल्यमषधमल्सगुण' वा अक्तवत्माकषू पैति तत 
समुटोर्णा दोषा ययाकारमर्नि्धि यमाणा व्याधि बल- | 

विश्नमञ्ापादयन्ति। तमनल्पभभन्दमौषधञ्च पाययेत् । 

छाग ख्िन्नं नाद्यगुरंवा मेषजनुपयुक्तभर्पान्दोषान् इन्त । 

बल वमने दोषयेषः गौरवम्ुतुक्तेश ृदयाविषद्धिं व्याधि- 

इङ्धिं करोति तवम यायोगः पाययित्वा वाभयेह्.ढतद्म् । 

विरेचनं य॒दपरिकत्तनमाश्मानं शिरोगौरषभनिश्परशणं वा 

वायोब्येचिदबिं करोति । तभुषपाद्य भूयः सोष्षेदाभ्यां 

पिरेचयेद्दढतरम् । शठढ' बद्छप्रचखितदोष वा कतौ 

दिषरेऽखुण' चेति । यस्िग्धस्िन्नेन सःलनोषधमपयुकत- 

अबह्मचारिणावा वायुः कोपयति | तत्र वायुः प्रकुपितः 

पाजो णिमन्यासशयनलं मृच्छ भम रंन्नानाधन्च 
करोति । दभभ्यङ्घ धान््ञेदेन सेदयित्वा य्ोमधूक- 

विपक्षेन तंवेनादवासयेत् ।. सेशे दाभ्याभविश्नावितधरी- 

रेणाल्भौबधनद्छुयः वा पौतमूद्मधोवा नाभ्येति दोषा 
चोत्लिष्डरतंः श बशचयमापादयति। तत्राश्मानं दय- 
यहल्तष्णा मृचा दाश्च . भवति तमयोगभित्याचन्चते 

लभा वाभमेगदन फलसवप्ाम्य् भिपिरेचयेनतोच्छतरेः पशरा- 
ये । दर्गान्स्य ठत षमृक्णिष्टा दोषा व्याष्य शरीरं 
शण्ड, मय यक पिडकाज्वराङ्गमदेनिशलोदनानिं क्न्नि । 

यतद्ानवधेषाशदते वेनापररेत् । अक्तिग्धसिनन्य भृडु- 

धिरिक्गखयाभोनाभः स्तन्वपूभदरता खलं वातपुरोसङ्गः 

कर्ड ख्डखप्रादुभावो भवति तमभास्थाष्य पुनः शंकते 

विरे चयेन्तोच्छोन । नातिप्रवत्तमाने तिति षा ददटसंशो- 

धने तत्छ न्ते जना थसष्णोटकं पाययेत् पाशितापैञ्च पाञ्चा 

दरम पसल दयेद् ` सतः प्रवत्तेन्ते दोषाः । अप्रत्त - 

चाल्पदोषे जीर्यीौपध' बङ्टोषमहःेष' बल ञ्चाबेच्छ 

भूयोसालनां धिदध्यात् । प्रदत्तदोष' दथरानरादू्ंपसं 

ष्लतदे' सेस दभ्या य: शोधयत् । इर्विरेच्यमास्याश्य 

एन" अनेद्य विरेचयेत् । छोभयलोमैेगाषा तभोलाः 

प्रायशः स्ियो राजदटमोपश्या अखिजः श्रोलियाच्च भवन्ति | 

तस्ादेते इविरेच्या बड्वातत्वाद्त एव तानतिक्िग्धात् 

श्वे दोपपन्नान् शोधयेत् । च्लिग्धख्िच्नद्यातिमा बमतिष्द्- ` 

कोषस बा तीच्छाधिकदन्लमो ष्धमतियोगं कुर्यात् । तल 

वसनातियोगे पिन्तातिप्रटत्तिष्नलविच्ध'सो वातकोपञ्च 

बलवान् भवति तं तेनाभ्यव्यावगाह्ावगा इपर भोताख 

अकेरामभुभिचरं लंहेरुपचरेदयास्बम् । विरेचनातियं.े 

करफस्यातिप्रटत्तिरुररकाङ्ञ्च सरक्त तन्नापि बलविख- 

सदे वातकोपञ्च बलवान् भवति तमतिशोताम्बभिः पार 

पिच्यावगाद्य वा शोतेल सङ लम्ब् भि बोध भिचैन्डद् - 

येत् । पिच्छावस्ि' वाख दद्यात कौरशपिंषा चैनक॒हवा- 
मरयेत् पियज्ग.दि च्छ तख्डलाभ्बना पाठः प्रय 

च्छत् | च्षोररसयश्वान्यतरेण भोजयेत् । तसिन्ञेव वभत्रा- 

तियोगे प्रश्ड्धो शोणित छोवति खदेयुति वा तन्न॒ जिद्धा- 

तरिः सरणमच्छोव्यौडन्तेलुस इनन एष्णा हिकाजुर) बे- 

श्ना मिल्युपदरूवा भवन्ति तमजाङक्चन्द्नोधोराङगलाज 

शूकै; शधर्वरोदकेमैन्यः पाययेत् । परसेवा दषटतथौ इ. ̀ 
श्रेः शुङ्काभिवा वटादोगां पेया जिद्खा श्सौदरा वङ्चध- 
सपाह्िभिवां प्रयसा जाङ्गलरसेन वा भोजवेत् अतिस्ततथो- 

खितविधौनेनोपचरेत् । जिङ्धाभतिसर्पिंतान्तिकट्कलव- 

शणो तिखद्राचाप्रलिप्रां प्रा पीडयत् प्रविरटायामन्ह- 
मभ्य तश्छ एरी त्छादयेयुः । व्याषटक्ते चाखिण्ो एता- 

भ्यक्नो पीडयेत् । इदेषङनने वातक्ञध्ररट न्धं ले- 

दाच विदध्यात् | दष्णादिष् च यथाल प्रतिकुरबीत | 

विशन्त बेष्टवीशागी तानं श्रावयेत्"?। ॥ 

खङ्ारश्याजीरखं रो गालङ्गत्यमिद्निरणथब्दे दच्छते | अपया 

दिभोजनख्पकारयसद्िताजीख खद्धपादि चश्रते उक्तम् | 

“प्राग्भुक्ते स्वविषिक्केऽव्नौ दिरश्न' न धमा चरेत । पूवभक्तो 
विदण्ेश्ने भृञ्ञानो इत्ति पगम । भालागुरं परिकर 
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दारं दृष्यत यः । विषन्नः नेव भुञीत मारया वा 

बरुभुक्तितः | दिगुख च्च पिषे्लोयं ख' सम्यक् प्रजो वति । 
पेयजेद्याद्यभक्चयाणां युर विद्याद्यधोत्तस्म् | गुद्णा- 

मदसौहित्य" कवूनां दश्निरिष्यते |` द्गोत्तरो दष 

चापि न भालाुरूरिष्यते | द्रेषाढयरेमपि शुष्कन्तु सम्य 

गेबोपपद्यते । विशुष्कमन्नसमभ्यस्तः न पाकं हाभु गच्छति । 

पिश्डोलतमसं क्विच विद्ाहशपगक्छति ¦ च्लोतख्न्नवदे 
पित्तं पक्तौ वा यद्य तिति विदाहि सुक्रमन्यहा 

तखाप्यन्न' विदयते । शुषक' विखद्ध' विष्टम्भि वद्धिव्याप- 

दमाव््ेत् । आमं विदग्धे विष्टब्धं कफपित्तानिलंस्तिभिः । 

अजो केचिदिच्छन्ति चतं रखयेषतः। अयम्ब्पा- 

सादिषमाथचाहा सन्धारणात्छ विपर्यया | कालेऽपि 

खत्म लघु चापि भृक्तमन्न म पाकं भजते नरख। 

दैष्याभयक्ोघपरिख्तेन लब्धेन श्ग्ट्न्यनिपोडितेन । 

पडे षयुतरोन च सेव्यमागमन्न' न सम्यक् परिणाममेति । 

माध्यं सच्च गतमामशंन्नं विदग्धशन्न' गतमग््भावस् | 

` किञ्चिद्िपक्ं भृशतोदखलं विषटव्धमाब्धविङ्गवातम् । 

उद् गारशुङ्खावपि भक्गकाङ्खा न जायते द्गुरूता च 

यद्य । रशावयेषेण त॒ सप्रसेक चतुधेमेतत्मषदन्स जोषम् । 

भुच्छप्रलापो वध्; प्रसेकः; सदन भ्वमः | उपदवा 

भवन्त्येते भरं च।च्यजो्ोतः। तलानि लङ्घन काथं विद्ग्धे 

वमनं डतम् | विष्श्छं ्लोदन्न पथ्यं रसेषे शयोत च । 

वामयेदाशु तं तखाइष्णोन लणाम्ब्ना । कां" चानशनं 

लावद्याबन्च प्रकतिं भजेत् । लबुक्षायमतच् ने लक्खुने; सम- 
प्ाचरेत् | यावच प्रशतिख्यःख्याहोषत; प्राणुतस्तया । 

ह्हिताह्हितोपसंयुक्तमच्चः समशनं शतम् । ब्ध स्तोकम- 

कठि वा विनेय" विषमाशनम् । अजो भुज्यते यत्त 

तदध्य्नदच्यते । त्यनेतन्निन्याश्ु बहून् व्याधीन् 

करोति षा । अन्न विदग्धः हि नरख शोष शीतास्ब्ना 

रे परिपाकमेति ।! तद्ख शयेन निहन्ति पित्तमाक्तेदि- 

भाषाञ्च नयल्यधल्तात् | विद्यते यद्ध त भुतामानि 

द्रद्योत इत्कण्ठगङ च्च यस । द्राक्चाऽभयां मा्तिकसम्प्- 

युकं लोदुाऽभयां वाम् चख लमेत। भवेदजौं प्रति 

_ यद्य शद्धा च्िग्धस्य जन्तोबं लिनोऽन्काले । प्रातः स 

श्टर्ोमभयासशङ्खो भुञ्जीत शश््राश्य हितः हितार्थी । 

श्वल्पं यशा दोषविबदइमामसं लोन न तेजः परथमाटणोति । 

भवत्यजीर्येऽपि तदा बभा सा मन्दबुद्धि विषवच्निरन्ति ) 

दत्यमजञोखेताकारणपरर्न पूरव महारणुद्धः प्रकारष्लेव 

उङ्ा 

दर्चितः यथाच्या माना परिजोय्यत चतभांगगनेऽहनि | 

सामात्वा दोपययग्निमसख्पदोषे च पूजिता। या मालः परि- 

कोर्वयेत तयाद्ैदिवसे गते | सा उष्या टंहणो चं सध्यदोषर 

च पूजिता । या भात्रा परिजोग्येःत चदुभांगावगेषिते । से- 
इनोया चका मात्रा जदोष च प्जिता॥ या मात्रा 

परिजो्येत दथा परिणतेऽहनि । ग्लानिमूच्छामदान्- 

हतवा सा मात्रा पूजिता भतेत् । अहोराव्रादसन्दु्टा या 

भात्रा प्ररिज्जोयति । शषा ठु कुषषिषोन्मादसहापारना- 

शनो । यथाग्नि प्रथमां माल्लां पाययेत विचक्षणः ! पीतो 

प तिबड्स्ते हो जनयेत्मायसं शयम् । मिथ्याचारा ह्वड्धत्वा - 

हा यश्च स्तेषो न जो्यति। विष्टभ्य चापि डोर्येत्तं वारि- 

णोष्णोन वाभयेत् । जो्णाजोणवि शङ्कायां सेहृोष्ण1दक' 

पिबेत् । तेनेद्गारेा भवेच्छुद्धो भक्तः प्रति रविस्तथा | 

ख्यः पच्यमाने ठडद्इभ्वमसादारतिक्लमा; ; परिषिव्या- 

द्विरुष्णा भिज खे" तते नरम् । यवागु' पायय ष्णां 
कास" कित्नालखतण्ड ाम् । देये यूषरसौ वापि छगन्धो 
सहव; ज्ज तवै । शतो बात्यलसर्भिषूकौ यकागूवां विधो 

यते । . पिबेच्य.ङ त्रं पश्चा षडह तथा } सप्न- 

शालात्मर' ञं हः सात्रोभवति सेवितः” । 

उद्भारश्च नागवादुक्षा्ंम् यथोक्ग पदाथेा० योगाने 

“उद्गारे नाग इ्धुक्तो नोलजोमूतसन्निभः । उन््ीलने स्थितः 

र्यो भिचाञ्जनसमपरभः । शंकचस्तु लते चेव लवाङुचुम- 

सच्विभः । जन्ये देवदत्तेःश्थात् शुद्खस्फदिकसद्धिभः । 

धनङ्धयस्तया घोभे भङ्ारजतवखक; । लाट चोरसि 

सन्ध दि नाभौ त्वगस्थिषु । माशाद्या वायवः प्च 

देष ठ परिवेिताः''। [जिरके शब्द्चि° । 

उद्गारभोधन इ० उद्वारः शोधयति शध-खिच-रय, । केष्ण 

उङ्ञारिन् लि ° उद्+ग्ट-णिनि स्तिया ङोप् । उद्क।रयुक्त । 
“यत्ते मौलो कनकक्षपिथं सौरभोह्भारि वासः” 'उडवदू ° । 

“श्वाराख्नोद्भारिदिरोचखोऽसै'*रषुः । “यः पण्यश्ोरति 

परिमलोद्वारिभिनागराणाम्'› भेष ° | 

छदविरण न° उद्+ग्ट,-ख्.ट् नि° इत्वम् । १उदमने । 
उद्रारे ( ठेकुर) २कण्ठ स्वरभेदे च । ““आश्मानमुद्धिरणस- 

रसो विदादोऽजीणंस्य पामजञनितद्य भवन्ति लिङ्गम्"? 

० । उद्भारशब्दे विढतिः। 

खद्गोति स्तो उद्+गे-भाने किन् । १ जद गाने कमपि किन् । 
५“चाय्यांशकलदहितयं व्यत्ययरचिन भवेद्यदा; । सोद्गोतिः 

किल गदिता तदद् यत्य एभेदस युक्ता” इ ०र०ङक्नो भात्रा 



उन { ११७० } खद्रौ 

हत्तमेदे । जद्+गे -भावे क्र । उद्गीत उश्खगाने न° । 

उद्गोध ए४०ऊद्+गे -यक | सामगा नावयवभेदे । 

"“उद्गोधरम्यपद्पाठवताञ्च सान््ाम्” देवीम०। घानोडि 

पञ्चविधाः सप्रविधा वा अवयवाः । ""प्रस्तावस्तत खद्नोधः 

= प्रतिष्ार उपद्वः | निधनं पञ्चधे्या हिङ्कारः प्रणव- 

स्तया "साध °भाष्य्टतवाक्यात् । तत्र सान खाद्योभागः 

प्रसोत्रा गेयः प्रस्तावनाला ¦ दितोयोभाग उद्गात्रा 

गेय उद्गोथनामा । इतौयोभागः प्रतिहक्नौ गेयः प्रति- 

रनामा । चतुयौभागः एनर्द्गाल्ना गेव उप्रदरबनासा । 

पञ्चभियगपत् गेयः निधननामा दूति पञ्चविधः गानार 

श्भा सर्गे त्विगभिर्भिलिता छङ्कारकरणद्पो हिङ्कारः 

आखोङ्कारपूरव्व कत्वात् सर्वेषां बेदानां प्रणवक्पः प्रधमा- 

वयव; इति सप्रावयभयत्व' तदेतत् दा ० उप °दर्धिंतस् यथा 

“समन्त खल् सास्र उपासनं ताध" एति साधुलोपन्याशै- 

न “अग्निः प्रस्ताबोऽन्तरि्शङहोय शादित्यः प्रतिहारो 

दौ निधननिषैष, अथाइततेष्, दयौरिङ्वार आदित्यः 

प्रस्तावो न्तरिक्षष्होयोऽग्निः प्रतिरिचछङ्गोयोऽग्निः प्रति 

चारः एथिवी निधनम्, । कलन्ते हारौ लोका उद्वा 

श्चाषत्ताञ्च य एतदेव विदाज्ञो केष पञ्चविध" साभोप्राश्ते"' 

इषौ पञ्चषिधसखयोपासनहक्त' तलंव 

“हौ पञ्चविधं सामोपासोत एरोकातो हिङ्कारो, नेषो 
जायते ख प्रस्तावो, षेति ख खद्यो, षिद्योवते खछनयति 

ख प्रतिष्ारः) द्गति तन्निधनं, वैति ङा वभेयति 

य एतदेवंवि्ान् दौ पञ्चविधं षामोपाले । सवव 

खघ पञ्चविधं सामोपासीत भेषो यत् शभृङ्षते श 

हक्कारो, यहर्षति ष प्रलावो, याः प्रा्छः खन्दन्ते ष 
खङ्गोधो, याः प्रतीच्यः स प्रतिर; सशदरो निधनम् । 

-नक्ा्, प्रत्शुलान् भवति य एतदेवविहान् ` सव्व 
खद् पञ्चविधं साभोपारं" | 

ऋत्वादिष् पञ्चविधशोपासन त्रं वोक्गम् 

“करदप, पञ्चविधं सानोपासोत वसन्तो हष्धारो, 
सोष्रः प्रावो, वषा उद्गीथः, शरमतिदारो, हेमन्तो 

निधनस् । कल्छन्ते ङाख्मा कतव कतुमान् भवति य एत- 

देष विहाखदष पञ्चविधः साभोपाश्ते'' 
पशषपश्चुविधं सामोपासोताजा हिष्कारो)ऽवयः प्रस्तावो, 

गाव उङ्गोयोऽच्राः प्रतिहार; एुरूषो निधनम् । भवन्ति. 

छख प्रणवः, पणुमानु भवति ब :टतदेवंविद्ान् पष्ठष, 

पञ्चविधं सामोपास्ते"? 

प्राणे, पञ्चविधं परोवरोयः साभोपासौत प्राणो 

हहदकारो, वाक् प्रसतावःचकुरुोयः, रोल प्रतिङारो, मनो 
निधन", परोषरोयांसि वैतानि। प्ररोषरोयो ङाख 
भवति परोवरोयसो ङ लोकाञ्चयति ब णतदेवंविहान् 

प्राेष,पञ्कषिधं परोवरीयः साभोपाश इति ठ पेश्चवि- 

भल ' । वाचि सप्रषिधस्य सान्न उपासन' तत्रैवोक्तम् 
"खथ सप्तविधस्य वाचि सप्रविधं साभोपासोत यत्किञ्च 

वाचोः द्रति इडष्कारो, यत्रेति ख प्रावो, यदेति 

स दिः, (प्रणवः) | यदुदिति स छङ्गोधो, यद्मतोति क्ष 
प्रतिहारो, यदुपेति स॒ उप््वो, यन्नीति तच्धिधनम् । 

इग्धे ऽद वागदोहः यो वाचो दोहोऽच्नवानन्नादो भवति 

य एतदेवं विहान्वाचि सप्रविधं साभोपासते'' 

छादित्ये सप्रविधखो पासन" तत्र वोक्ताम् 

“अथ लल्वमुमादित्यः सप्पिधं साभोपासीत शष्वदा 
समेन साम। मां प्रतिमांप्रतोति शर्वेण समः तेनसाम। 
तख्ििन्निसानि षव्वाणि भूतान्यन्वायत्तानौति विव्यात्तश्य 
यत्षएरोदयात्छ हिङ्कार,सदखय पषोऽन्वायत्ताश्लसमातत 

सन्ति हिङ्कारभाशिनो दयतख्य साशः-। अथय यत्- 

प्रथमोदिते स प्रलाषस्तदख भरष्या खन्वायत्तास्तान्ते 

प्रस्तुतिकामाः प्रथ साकामाः प्रस्तावभालिनोद्धयतख्य षान 

ऋय यत्मङ्गषवेलायां ष आदित्यः (चोङ्कारः) तदख षयां- 

स्यन्वायस्षानि तस्मात्तान्यन्तरिक्ेऽमारम्बणान्धादायात्तान' 

परिपतन्त्यादिभाजोनि हदतख साल; | आय यद्सम्पति 

मध्यन्दिने ख॒ खङ्गोय,खद्ख्य देवा न्गयत्तासखात्ते 
सत्तमाः प्रालापल्यानामुद्ोयभाज्िनो दत सानः । 
खय यदू नध्यन्दिनात् प्रागपराह्ृात्य प्रतिरार,लदस् 

गभा अन्वायत्ताखस्मानते प्रतिदकता नावपद्यन्ते प्रतिहार- 
भाजिनो हपरतख सामः । अथ यदृहमपराङकाव् प्राग- 

शमयात्च उपद्व,खदद्यारण्या अन्वायत्तालस्ात परव 

दषा कथं अभसिल्युप द्वन्त, पटूवभाजिगो हेप्रतश्छ शाणः । 
अथय यत्प्रथमास्तमिते तच्चिधमः तदश पितरोऽण्बा्ना- 

शाखास्न्निद्धति भिधनभाजिनो दयत सालः | एष 

खल्वमुमादिन्य' सप्रविधं सामोपास्े'' | 

अतिच्ष्य्फलाय सप्तविधसानोपाखन" तलं गोक्षम् 
“खथ खरवातसम्पितसतिम्य्, सप्रषिधं सालोपासोड 

डङ्कार इति छयं्र' प्रश्लाव इति लश्चर' क्त्समम् , 

आदिरिति दशर प्रतिष्ार दूति चतरशरः तत 

देश तत्यमम् । उङ्गोय इति लररहपद्रव शति चह 



उद्नो 

्षर' निभिच्तिभिः समः भवव्यच्रमतिशिष्यते व्र 

श्वर तत्समम् । निधनमिति ब्र तल्छमभेव भवति, 

तानि हवा णतानि हाविंशतिरन्तराणि | एकविंशत्या 

दिल्वमागरोत्य किंशो वा इतोऽसावादित्यो हदावियेन पर 

मादित्याञ्जयति तन्नाकं तद्विशोकम् । आप्र तोहादिव्यख 

जयः परो डाखादित्यजयाच्जयो भवति य रतदेवःवि- 

इ नाक्सम्बितमतिम्छ सप्नरिघं सामोपास्ते सामोपास्ते” । 

एनः पञ्चविध मनादिनाम्दा उपासनं तनोक्ञ यथा 

“मने हिङ्धारो वाक्यस्तावद्धचुरईगोयः खरोत" प्रतिहारः 

पराणो निधगभेतद्गायल" प्रेष् प्रोतस् । स य एऽमे- 

गायतः प्रारषु प्रोत" चेद् प्राणो भवति सपमायुरेति 

च्योग्जोवति महान् प्रजया पशुभिभेवति मदान् 

कोत्या, महामनाः खासटव्रतम् । अभिमन्यति स हि- 

ह्वारो धूमे जायतेस प्रष्लावो लुलति स उद्गीथो 

ऽङ्गारा मदन्ति ख प्रतिहार उपशाम्यति तच्विधन" संशा- 
स्यति तच्निधनभेतद्रधन्तरमग्नौ प्रोतम् । स य एषभेतद्रय- 
न्रममग्नौ प्रोतं भद् बह्ववचैखय नादो भवति सव मायुरेति 

च्धागजीवति भष्ान् प्रजया पशुभिर्भवति महान् 

कोत्या, न प्रत्यङूङूग्निलाचभेच्न नि्ोवेसतटुब्रतम् । 

उपमन्नयते स ह्िद्धारो ज्ञपयते स प्रस्तावः स्त्रिया स 

धेतेस उद्गोथः प्रतिस्तरी सहयेतेस प्रतिहारः कालं 

गच्छति तत्निधनं पार गच्छति तच्चिधननेतदामदेव्य' मि- 

ने प्रोतम् । स य रवनेतदामदेव्य' मिथुने प्रोतः वेद 

भिथु नभवति भिचुनान्ियुनात् प्रजायते सवंमादुरेति 

ज्यागजोवति भष्ान् प्रजया पश्ुमिभेवति महान् कोत्या, 

म काञ्चन परि इरेत्तद्व्रतम् । उद्यन् इङ्कारः ङर्द्तिः 

प्रश्लावे सध्यन्द्नि उदुगोधोऽपराह्ः प्रतिहारोऽस्त' य- 

च्िधनभेतुदादिल्ये प्रोतम् । स य॒ रएवमेतदुहदादिये 
प्रोतं वेद् तेजख्वान्नादा भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति 

महान् प्रजया पशुभिर्भवति महान् कोत्या, तपन्त' न 
जन्देत्तद्व्रतम् । अभ्वाणि समुखवन्ते स ह्हष्कारोः मेषा 

जायतै स प्रखलावे वैति स उद्गोयो विद्योतते स्तन- 

अति स प्रतिष्ार उदुग्टह्काति तचचिधनमेतदेख्छप' पज न्य 

प्रोरम् । ख ख टषमेतद्ध॑द्प पजन्य प्रात वेद विद्ध 
पांच सख्पांख पन्नवरुन्धे सव मायुरेति च्छाग्जोवति 

भद्ान् प्रजया पशुभिर्भवति मान् कोत्या वधेन्त' म 

निन्देन्तदुत्रतम् । वसन्तो हिङ्कारो सघ प्रखला वधा 

जदुगौधः शरत् प्रतिहारो चेभन्तो निधनभेतदहं राजमृठष 
४४ वाण्माग र 
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प्रोतम् । खय एमेवदेराजग्टतुष प्रोत वेद् विराजति 

प्रजया पशुभिनं दवं सेन, स्षमायुरेति ज्योग जोति 

महानु प्रजया पशुभिभंवति मड्ान् कोत्या, ऋटात्र निन्दे- 

तटुव्रतम् । थिवी हिङ्कारो ऽन्तरिक्तं प्रस्ता द्यौरु- 

द्गोयो दिशः प्रतिहारः रुख निधनमेताः शक्यौ 

लोकेष प्रोताः । सय खमेताः शक्यौ लोकेष प्रोता 

वेद लक्षो भवति स्मभादुरेति ज्यो गजोवति मदान् म- 

जया पशुभिभेवति महान् कोत्या, लाकःन्न निन्देत्तट्त्र- 

वम् । अज्ञा डङ्ारोाऽवयः प्रक्लावे गाव उद्गोयाऽखाः 

पतिषारः रुषे निधनमेता रेवत्यः पशुष प्रेता; । 

स य एकवभेता रोकं प्युषु प्रोता वेद्, पशुमान् भवति 

सवेमादयुरेति च्यो्मजीषति भष्टान् प्रजया पद्ुभिभेवति 

मदान् कौ््या, प्यत्र निन्द् दुरम | लाम हिङ्कारः 

त्वक् प्रस्तावे नांससदट्गोधोऽस्थि प्रतिद्ारोा मच्जा नि~ 

धनभेतदयन्नायन्नोयमङ्गष प्रोतम् । स य णवभेतदान्तः 

यन्नोयमङ्गष परोत बेदाङ्गभवति नाङ्गेन विद्कडति 

स्वेसादुरेति ज्यो गजोवति स्वान् प्रजया पशयुभि्मवि 

महान् कोर््या, संवत्सर मजन्नो नाद्नीयात्तटुव्रतं मजन्तो 

नाञ्रोयादितिवा | अभग्निरङ्कारोा वायुः प्रस्ताव आदित्य 

उद्गोथा नक्षल्ाखि प्रतिहारचन्द्रमा निधनभेताद्राजनं 

देवताश्च प्रोतम् ! सय एवभेतद्राजन देवताच प्रोतः 

बेदेतासामेभ देवतानं सखलाकतां सादि तां साबुञ्य' ग- 

च्छति सवेभायुरेति ज्योग्जीवति महान् प्रजया पशुभिर्भ- 

वति मान् कोत्या, बरद्मणाच्न जिन्द् त्तद्,तम्। नयी धिद्या 

हिङ्कारस्त्रय द्मे लेकाः स प्रस्तावे ऽग्निकयु रादित्य ४ 

स उट्गोथा नक्षत्राणि वयांसि मरीचयः स प्रतिद्धरिः 

सपा गन्धर्वाः पितरस्तन्निधनभेतत्ाम सर्पस्िन् प्रोतम् 1 

सय एवभेतत्धाम सुवसखिन् प्रोतः वेद् सधं इ भवति ¢ 

तदेष साका भवति यानि पञ्चधा ब्रोणि तेभ्ये न 

ज्यायः परमन्यदस्ति } यस्तद्वेद स जेद स्वैः सर्वां दिशे 

बलस रन्तिः स्पमच्मोठरपासीत तद् बतस् " ! 

णवं सामावयवानां तत्तद छोपासनछक्ला उद्गावद्- 

परावयवख यडा रादिड्योपासनयुक्त' तत्रव यथः 

“ओोमियेतदत्तरमुद्ौथः तहा रतन्धिनं याक च प्रायरकं 

सास च । तदेत्मिथनमोमिव्येतखिन्ततर सं्ञ्यते यटा 

बै भि्नौ समागच्छत आपयतो कै ̀ तावन्योन्यस्य का- 

मस् । आपयिता इ ढै कामानां भवतिय एतदेव बि- 

हानच्चरमद्तोथम् पास्ते । तहा रुतदनुन्नासरं यद्धि किद्ा- 
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चजानात्योसित्येव तदाह एषो एष स्टद्धियदलन्ञा सम- 

दयिता इव कासानां भवति य॒ णतदेवविद्वानच्चरस् - 
दोयम पास्ते । तेनेयं बयो षिवा वर्ते च्ोभिल्याचरा- 

बयन्योमिति ंसश्योमिलुङ्गायचेतखयेवा च्च रस्ा पचित्य 

महिम््रा रसेन । तेनोभौ कुरुतो यश्च तदेवं वेद यञ्चन 

वेद | नाना त॒ विद्या चाविद्या च} यदेव विद्यया क- 

रोति शद्योपनिषद्। तदेव वीव्ेवत्तरं भवतीति खल्वे त. 

सखंबात्तरखोपरव्याख्यान' भवति” | तस्य प्राणदा उपासन 

सक्त तत्रव देवाछ्रा इ वै यत्र संयेतिरे उभये प्राज्ाप- 

खास्तइ देवा उद्रोयमाज हुरनेनेनानभिभविष्याम इति। 

ते इ नासिक्य प्राणमङ्गोयमपाञ्चक्रिरे तं हाराः पा- 

पना विविशुः त्ात्तेनोभय जिति रभि च इगेन्वि 

च पाप्मना द्योष विद्धः अथ दड् वाचम् ह्गीथम पसा च्च- 

करे तां इाञ्चराः पाप्मना विषिधस्तसात्तयोभयं वदति 

सत्यञ्चाच्छतं च पाष्नना दोषा व्ङ़्ि। अथ ड चक्षुर - 

होयषठमाखाचक्रिरे तद्धाचचराः पाद्यना विविधृस्तखात्ते- 

नोभयं पश्यति दर्शनीयं चादर्थनौयं च पाञ्मना द्योतदि- 

म् । अध ड चओलशुद्गोयसपासाञ्चक्रिरे तद्धासुराः पा- 

पनः विविधृस्लखान्ञेनोभय ष्टणोति चषणोयद्चाञ्चवणो- 

यञ्च पा्नना तदिदम् । अथ ह मन उङ्ोथम् पाखाञ्च- 

क्रिरे वद्वा्ठराः पाप्रना पिविधृस्तद्ात्ते नोभय सङ्ल्यते 

सङ्ल्यनोय ञ्चासङ्ल्पनोय च्च पाप्नना द्यो तद्विडम् । अथय इ 

, ब एवायं सख्यः प्राणसतमृङ्णोयमुपासाञ्चक्रिरे तं इहाद्वरा 

कल्या विदध्व' चर्ये या्मानमाखणङूत्वा विध्व सेत । णवः 
यथार्ञ्ञानमाखरणब्टत्वा विष्व'सत एवः वस विध्वस्ते 

य एषः षिदि पापं कामयते यद्वनमभिदासति स रषोऽ- 

असाखणः । नेवरेतेन न सुरभि न दुर्गन्धि विजानात्यपहत- 

पारा इपरष तेन यद्ञ्राति यत्पिबति तेनेतरान् प्राणान- 

वति । एतमु एथान्ततोऽबित्वोतुकरामति व्याददाल्येवान्न 
दतिः । अङ्गिरसे न तखखोपामन' तत्रैवोक्तम् यथा । 

तं हाङ्गिरा उद्गोयम् पासाञ्चक्र एवसु एवाङ्किरस पन्यन्ते 

अङ्गानां यदः । तेन तं इहष्तिशङ्गोथमुपासाञ्चक्र 

एतम् एव इ इस्मतिं मन्यन्ते वाग्चि इृहतो तखा णष 

यतिः । तेन तं इायष्यम् द्ोधम् पासाञ्चक्र एतमु एवा 

याख ̀  मन्यन्त अाख्याद्यद्यते । तेन त' ह वको दालभ्यो 

विदाञ्चकार | स ₹ रेमिषोयाणामद्गाता बभूव स ह 
सूयः कामानागायति | आगाता पै कासानां भ 

थति य॒ एतदेवःविद्ानक्चरमुट्गौघसुपाच्च इ्यध्यात्मम् 

{ ११७२ | उहह 

अथाधिदेधत' य रतरासौ तपति तम् द्गौ यम् पालोतोदयन् 

वारएष प्रजाभ्य उद्गायति) उद्यंश्तमोभयमपड्न्त्य- 

पन्ता ङ वैः भयस्य तममो भवति य एष" वेद् | समान 

उ एशयञ्चाखौो चोष्णोऽयमुव्णोऽसौ खर दतोममा- 

चच्चते खर दति प्रत्यास्वर इत्यम् तखा रतमिममम्- 

च्चोद्गोथमुपगसोत^ । 

तद व्यानत्वे नोपासनं तल्ौव यथा 

“अथ खल ॒ व्याननेवोद्गोयम पासोत यद्वै प्राणिति 
श प्राणो यदपानिति सोऽपानः | आथ यः प्राखापा- 

नयोः सन्धिः स व्यानो यो व्यानःसा वाक् + तस्माद् 

प्राणन्नन पानन्वाचमभिव्याहरति । या वाक् सकं तस्माद्प्रा 

णन्ननपानन्नचमभिव्या हरति यकैतत्घाम त डाद्प्राण्ननपा- 

नन् साम गायति यद्वाभस उद्गोथस्तस्मादप्राणच्ननपा- 

च द्यति । अतो यान्यन्यानि वोय्यंवन्ति कम््ौशि य 

चाग्न भन्धनमाजेः सरणं दस धडुष आअयमनभप्रायन्च 

ज्ञपानस्तानि करोत्येतस्य डेतोव्याननेषोद्गोथम् पारोतः' । 

उद्गोधाच्चराथां प्राणादित्वे नोपासनं तत्रोक्तम् । 

“अथ खल् ट्गोयाच्चराण्ट पासोत उद्, गो थ''द्ति प्राण 
एषोत्, प्राणेन द्य, त्तिष्ठति वामो, वाचो इ गिर इत्वा चकते 

अन्नं यम्,न्ने हदं स स्थितम् । व्यौरेबेत्, अन्तरि गौः, 
एधिवो थम्, अदित रोत्, वायुरगौरण्निस्यम्, सामवेद् 

गवोत्, यजक॑दो गोः, कन्बेदस्वं, दग्धे ऽ वाग्दोहं यो 

वाचो दोहः अन्नवानन्नादो भवतिय एताग्यंवः विहाचु- 

दौ याच्तरार पात उद् गो थ इति? । ख प्रणवत्वे नो पासनं 

तत्रैव “अय खलु य उद्गोधः घ प्रणवः च उद्गोध पूति 

ङोढषदनाद्धवापि इरुट्गोतमदुसमाडरतोत्यलुख माष 

रतोति?? । तख परोऽवोयस्वेनोपरासन" वल्नोक्तं यथा 

“नयो होद्गोचे कुशला ब॒मू3,: भिकः शालावत्य कि- 

तायनो दाल्भ्यः प्रबाहणो जेवलिरिति ते होचरुद्मोये । 

वै कुशलाः स्रो हन्तोदगोये कथां वदामङूति | तथेति 

ससपथिविश्ुः स इ प्रगाहणो जषलिरूषाच भगवन्ता- 

वसे वदतां बाह्मणयोवं दतोर्षाच' च्रोष्याभोति। सद 

सलक: शालावत्यश्ुःकितायन' दालम्यश्चवाच इन्त त्वा 

षच्छानोति प्ति होषाच ¦ का साश्नो गतिरिति श्वर 

दूति छोवाच खरख का गतिरिति प्राण इति ोबाच 

प्राणस्य का गतिरित्यन्नमिति होवाचान्नस्य का गतिरि- 

त्याप दूति छोषाच | अपां क गतिरित्यसौ लोक इति 

होवच अश्ष्य लोकस का गतिरति न खगं लोक 
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सतिनयेदिति होवाच ख्डगं वय लोक सामाथिरंस्था- 

पयामः खर्मसस्ताव' हि सामेति | तं ह शिलकः 

शालावत्यश्चौकितायनं दालभ्यवाचाप्रतिषठित वै क्ल 

ते दाल्भ्य ! साम यस्ते तहि बयान ते पिपतिष्य- 
त्गेति मू ते विपतेःदति। इन्ताहभेतङ्गगवत्नो वेदा- 

जोति श्िद्खोति होवाच अषष्य लोकल का गतिरित्ययं 

लोक दूति होत्राच छख लोक्य का गतिरिति न 

प्रतिं लोकमतिनयेदिति होवाच प्रतिढठां वयं लोकः 

सामःभिस'स्यापरयामः प्रतिष्ठासंस्तावं ह सामेति। 

तं ड प्रषाहणो जवलि र्षाचान्तवङ्गौ किल ते शालैवत्य ! 

साम, यसे तदि नूयन््द्धा ते विपतोष्यर्तःति मूद्धाते 

विपतेदिति हन्ताषमेतद्ग गवन्तो वेदानोति विद्धीति 

छोवाच | अख लोक्ख का गतिरित्याकाश इति होवाच 

सर्शाखि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव सष्त्द्यन्त 

चाकाशं प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो दयोरवभ्यो ज्यायानाकाशः 

परायणम् | स एषपरो वरोवाचद्गोयः स रषो- 

ऽनन्तः परोबरोयो हदय भवति परोवरोयसोह 

लोकान् जयति य॒ रण्तदेषवद्वान् परोवरीयां 

खट् गोधदपास्ते | तं हेतमतिधन्वा शौनक उदर थार्षडि- 
ल्यायोक्घोवाच यावत्त एनं प्रजायाम्दुगोधं नेदिष्यन्ते 

परोरोयो इभ्यस्तावद सिं ल्लोके जोवन' भविष्यति । तधा 

मश्रिह्ञोके लोक द्तिस य एतमेऽवि्ानुपाक्ति परो- 

बररीय ए हाख)स्िंज्ञोके जोवन भवति तथाऽस ल्लोके 

लोक इति लोके लोक इति" उद्गोधदखय देवताऽपि तलोक्ता 

"अथ हेनम्द्गातोपससादोद्गातः या देवतोट्गोयमन्वा- 

यत्ता ताद्धे दविहालट्गाख्यसि मूल्गा ते' विपतिष्यतीति मा 

भगप्रानवोचत् कतमाक्षा देवतेति | आदित्यद्ति होवाच 

सर्वाणादवा इमानि मूतन्यादिच्म्दधं; सन्त , गायन्ति 

देषा देवतो दुमीचभन्वायनत्त ताद्य दविहालदगाखो चरा ते 

व्यपतिष्क्रथोक्तख मयेति? अत्रा का चादित्यशब्दो बह्मपरो 

आका शस्तद्चिङ्गादित्यादि'” शाण््०भा°व्यवस्थापितम् | 

उद्गोस लि उद्+ग-क्त। १उदान्ते २उद्गमिते। 

„.थमादङ्िंयाभेतदलद्गो खं छरायुधम् ” वुमा० “वलय. 

कुलि थोटषड़नोद्मोखेतोयम्” भेष ०।. [युडाष्कभिः "खटति 

उद्गर लि° उद्+युरो-क्र । उद्यते डत्नोलिते “उद् गृखेल 

उट्ग्रधित वि” उदू+पन्व-क्त । उन्तोलय ययते 
उदग्रन्ध त्रि° उद्गतोखन्यात् निरा०स० । १उन्् के २बन्ध- 

नोक.क्र । उद्+पन्य-षञ् । ३उन््ोचमे पुर | 

{ˆ ११७२; उद्वा 

उद्ग्रभण न” उद्+पह-च्य्.ट् वेदे द्य वा भ; । ;उद् - 
सहे २ऊद्घ'विष्टह्य दने च “प्रतिमन्लर्चोद् प्रभं न - 

स्तख्िन्"' काल्या०१६,५,११, भत्वाभावे उट्खद्णुम - 

प्यत्र । “तख्ोट् सदणायेव खात्" शत०बा० १४,५,४.१२ 

उदगराभ इ° उद्+सह-घञ वा वेदे हृष्य. भः । {ड्य 
खदहणे २ज्ख' विष्टह्दाने च । ““वाजसख माप्रसप उट् - 

साभेषोदयरभोत्" यजु ०१७,६३, “उद्सामेषय ऊद्ख, 

विष्टपं दोयते इद् खभणस् दानम्” बेददो ° । भत्वाभावे 

उद्.पाो ऽपयक्गाये २बादभेदे च । ॥ उद् माहमज्ञः । 

उद्ग्राहिणौ सी उद्+संज्-णिनि डप् । पा धाख्यरच्वौ 
स्वायं कन् अतद्त्वम् । उद् या ह{णकाष्यत् । 

उद् ग्राहित विर उड+प-णिच क्त । {उपन्यस्ते , रब 
३उदौं, ४ प्र्यायिते, ५ राहिते च भेदि ०। 

उद्व एु° उद्+हन-अप् नि ° । †स्तपुटे, २वद्धौ, देह बायो, 

श्प्रशंसायां प्रशस्ते च “पिप्रायाद्रिगुहोपधाजुहान् 

सुघसमागतास्” भड्भिः। असय च प्रथंसावचनतया 

जञातिवाचकेन प्रशलाचनेख "पा 

चक पूर्व्वं निपाते गवोह्धः अजोद्ध इत्यादि "“उहादयच 

नियतलिङ्गा न तु विरेष्यलिङ्गाः” सि० कौ० । 

उद्वहन न° उद्+बडृ-च्य ट् । उद्षर्षणेन चालने । युच ; 

उद्षटनापि तब वाः स्त्री । ^ तल्रावश्य' वलयङ्लिथो- 

द्षट्नोद्गोखं तोयम्?” मेघ ° । 

उदघन ए" ऊः निेख इन्यतेऽत्र उद्+हन-चअाधार अण् 
नि० । काटादितत्तणसाधनेऽधःस्यकाछाटौ यदुपरि निधाय 

काष्टादिक न्यते तत्र । “लौहोद्घनवनस्कन्धा ललि- 

तापनं स्ियम्' भट्टिः । { 

उहषेण 
द्व्यैः गाल्ादिमाञ्जने । “उद्धर्षणं तु विक्तेयः कण्ड् 

कोटमलापम्'' सखु ° “सिराम् खधिविक्त्व' तक् स्थस्या- 

ग्नेञ्च तेजनम् । उद्षषेणोतृसादनाभ्थां जायेयातासस' 

समासे जात्वा 

न° उद्+ष-च्यट् । इचखकादिकटिनादि 

शयम्” छु° । घञ उद्षषोऽप्यन एु° । 
उद्वस न० उद्+घस कम्मेणि च् । सांसे हारा० । 

उद्वाट ए° उदषाद्चते प्रच्छादितवस्तु द्र्भना्यैमत उद्+षट- 

खिच-ओाधारे अच । प्रच्छादितस्य पण्यादिद्रव्यस्य 

दुर्भनायौदघाटनाधारे राजस्थापिते ग्टहभेदे ( चौकौवर) 

उ्वाटक न° °द्+षट-िच्-ख.ल् । पात् जलोडा 

रथाय (अरवट्) (घुरना) इति ख्याते यन्त्रभेदे । उट- 

चाटनक्रारिखि लि० णिनि तनव स्तियां ङोप् | द् 



उदा 

धाटिनी कुद्धिका” प्रसन्नरा० करये ल्युट् । उद्वाटन 

तद्धाधने न° | भावे च्छट. । उदह्वाटन प्रतिबन्धनिरासे, 

कतवन्धसख बन्ापकरणे च न ° (खोला) । 

उद्वाटित नि उद्+षट-णिच्-क्तं । १अपाडते ाच्छादन- 

रहिते प्रक्ञाथिते आवर णर ते कतोहाटने । 

उष्ठाटितन्न ए° उद्वाटित प्रकाशित" यथा तथा जानाति 

ज्ञा-क} विन्न । 

उदहात ए० उद् +इन-घञ् । ( टोकरलागा ) शप्रतिधाते । 

“(य थावन्ुद् षातसखेन साम्? रघुः । ^“ ययवलुद्धातस्चखेन 

सोऽध्वना'साघ; ।'“उद्वातिनो भूभिरिनि रश्सिखंयंमनात्” 

शङु० | प्राणेन प्र ्थमायेन अपानः पौश्ंते यद् । 

त्वा चोद्घ' निवसत त णतददुषातलच्तणम्'" इत्य क्ते र प्राग- 

वायुनाऽपानाभिषाते । नाभिमूलात् प्र रितख वायो- 

ैरिच्यमानख शिरस्धभिहननम् वात इत्य् च्यते । शचखारन्भ्े 

“उदातः प्रणवोयासाम्” कुमा० “आकृमारकयोहातः 

शालिगोप्यो जगयेषः” रषु; । ४ऊन्त् ज्ञे ५ मद्ररे ६थास् 

अन्य परिच्छेदे ॥ 

उदुषुषित ति° उद्+ष-रञे इट् । पतोद रप्रकटिता- 

भिप्राये वाक्ये न° अशब्द ठ उदू ¦ उद्धे मेदि ०। 

डद्रोष ए* उद्+षुष-षञ् । जञ्चशब्दकरणे ““दोषोद्षोष 

भव, विमेदावन्नाकरोधेद्गिता दिश्” सा०्द्० | 

दश॒ इ उहयति उद्+दन्ग-अच् । , मस्तकद शके 

उङ्ख) कोढभेे । 

उदण्ड लि दख्डोद्भमन् नियमनम् उत्क्रान्नोदण्डम् 

अत्या ०स ० । \ प्रचर्ड । उन्नतो दण्डो य्य ! रेउन्नत- 

दख्डुकते लि ° ““उद्स्डपद्म ग्ट्हदोषिकाणास्” रघु ° । 

““उदुण्डधवल च्छलः" हितो ०। प्रा ०स ०।३उतद् र एु° 

उदण्डपाल ए” उच्नतदण्ड उदह्ण्डः सद्व पाद्यते प्राल- 

कर्भेखि घ् । उन्नतद्ख्डाकारे १सपभेदे र मतखभेदे च मेदि ° 

उडन्तुर लि° उन्ङ्गे । १ उन्नते २ऊश्दन्तान्विते च । 

उदनि ग° उद्+दो-भावेच्खय्ट्। \बन्धने अमरः ““उदाने 

क्रियमाके व॒ मतृखानां तन्न रव्लभिः "भा °या ० १ ३७अ ° 

२उद्यमे रवृङ्खयां ४बाडषानले ५ मध्य ६लम्बे च पुण्विश्ः 

उद्।न्त वि° उद्+द्म-क्ग। अतिदभिते। 

खदाम वि °उद्तं दाश्नः अच समा ०। १अन्धनर हते, ˆ*गन्ध- 

शङ्गतमुद्दामो वने मत्त इव ददिपः” भा०व०१४६अ० । 

प्रतिनियम २स्तन्त्रे ९अब्यु खो च ।““उदहामानि प्रथयति 

शिलापेश्सभिर्यौषनानि" भेष “नद्व्याकाश्च गङ्गाया 

[ ११७४} 

॥ 

उदा 

खोतशुहामदिन्गजे "रदः उत्कृष्टः चष दाम पााख्य- 
सस्त यख ।8वरूणे प° ४गम्भ्रोरे नि° “उदहामभाव- 

पिशुनामलवद् गुहा खित्यादि ' भाग ° क ०। दैट्रूडकभेदे 
च्छन्दोभेदे षु०““अदि नयुगलें ततः सप्ररफाश्वदा दण्डडडधि 
प्रयातो भवेह ण्डकः । प्रतिचरण विदटदरेफाःसटु रखा रेव 

व्यालजोमूतलोलाकरोदद्ामशङ्कादयः”” इति इन्तर° । 

उदाल ४० उद्+दल+खिच्-अच । १ बड्वारकटक्े, २वनको- 
द्रवे “भोज्याः एुराणण्यामाककोद्रवोहालशाल्यः” चखुर 

उद्ालक उः उदहलयति भूमिरुद्धिनत्ति+उद्+दख-णिच्- 

ख्व,ल् । १बमकोद्रवे उत्पन्नः त॒ शिलाजलिित्यादयु पक्रम्य 
“मद्रकोर दरू षकश्यामा कोहालकाटोनां रिर्त्तणच्छदनोय- 

नाद्खद्रव्याणां विधिवदुपयोगः'' “अथ सवेषां प्राणिनामव- 

माहारा वगं उपदिश्यते। तद्यथा रङ्कथाकिषरि- 
कगज्ग् सङृन्दकपा णड, कपो तकप्रमो द्ककालकाशनकषएुष पक- 
कसक गङुना पर तच्गन्छकलमनोवारककोद्रयोहालकग्यामाक- 
गोधमवेशुयक्रादयः'” इति च सुखतः । आयोदधौ- 
स्यशिष्यं अरुणो रेकपिभेदे। तख तन्नाभकत्व- 
प्राञ्चिः भा ० देद्य उक्ता “यथा रखत- 

जिन्नन्तरे कञिडषिधौम्योनामायोदधौम्यसतद्य शिष्यास्यो 
बभूवु: उपमन्य्. रारुशिवेदद्ेति । ख रकं शिष्यमारुणि 
पाञ्चाल्य प्रोषयाभास गच्छः केदारखखण्ड बधानेति । 

स उपाध्यायेन सदि आरुणिः पाञ्चाल्यस्तन्न गत्वा तत् 

केदार खण्ड बदु नाशकत् । स॒ तत्र किग्यमानोऽप- 
प्यदुपाय भवत्वेव करिष्यामौति । स तत्र संविवेश । के- 

शरखण्डे शयाने च तथा तसि खदुद्क' तस्थौ । ततः 

कद्ाचिदुपाध्याय आयोदो धौम्यः शिष्यानदच्छत् कं 

आरुणिः पाञ्चाल्यो गत? इति। ते तं प्ायुेभगन् । 

प्रोषितो गच्छ केद्ारखण्ड बधानेति । ख रवसक्तस्तान् 

शिष्यान् प्र्युवाच तद्ात् तन्न सवे गच्छामो यत्र स 

सत इूति। स तन्न् गत्वा तखयाह्ानाय शब्द्ञ्चकार । 

भो खासुणे, पाञ्चाल्य कासि वद्ध ! रोति । स ततश. 

त्वारुणिरूपाध्यायवाक्य' तस्मात् केदारखण्डात् सहसा 

उल्याय तद्पाध्यायष्धपतस्ये ¦ प्रोवाच चनमयमखाक्ं 

केदारखणग्ड़ निःसरमाणशुदकभवारणोयं संरोधं संविष्टो 

भगवच्छ्द् शुत्वंव ससा विदाय्यं केदारखण्ड" भवन्त 

स्थितः । तदभिवादये भगधन्नमान्तापतु भवान् कमर्भेम् 

करक्राणोति । स णएवश्क्त उपाध्यायः प्र्युव्राच चश्ञात् 

नषान् केदारखख्ड विदार्येोत्ितः तस्छादुहालक ८३ 



उदी 

मास््ा भानु भविष्यतीति उपाध्यायेनाचग्टष्ौतः” । 

"“उद्दालकोह्ारुणिः शतके षबमवाच' चखा 

“उद्दाखकाद्युद्दालकोऽरूणादरूण' इति दण्डर । 

उद्ालकपुष्यभच्िका स्त्रो उहालकानां एषूपाशि भच्यन्ते 

यन क्रोङ्ायाम् खल् । क्रोडा विषे यन उदालकएष्प- 

भञ्जन" क्रियते तखा क्रोड्ायाम् । 

उहालकत्रत न°उटुदालकं पापनाशकं व्रतम् । पतितसाि- 

रोक क वशिष्ोक्त व्रतभेदे“पतितसाविन्रोक उहाल- 

त्रतं चरेत् । दौ मासौ यावकेन वैेन््ासं साचिकेणाद- 

रान एतम षड.बमयाचित बिरालमब्भक्तोऽदोरालषप- 
वसेत् इति "वशिष्ठः | भिता०प्राश्वि° उहालव्रतभित्येष 

पाठः खं्ितायन्धे उद्लालकेति पाठः प्राभादिकः। 

उष्टालकायन इ° उदालक्ख गोलाप्य' फक । ऋषिभेदे 

शो तकेतौ । तख तव् एनत्वमृद्दालकथब्द् जक्तम् | 
उष्टालवत् ए० उदहालो मूकेदारभेदः प्रकाशस्वानतया विद्यते 

$ख मतप् । उदहालके ऋषौ । “यक्रमान् कषिरुह्ालवान् 

धानान्त्ीन्” शत ०्ना° ११,२२,२. ॥ 

ष्टा स ए ०जउद्+दास-षञ् । उत्पोडुने ततः बला ° अस्य सद्प् 

| इमि । उहूासवत् उदहारिन् तदति नि ° च्छया डोप । 
उदित लि° उद्+दो-क्र । बद्व भरतः 

छद्िष्ट वि ° उद्+दिश-क्त । !उपदिषट, यभिलपिते ^“तत्- 

समुदिष्ट' कमे" संिप्रसारः छन्द; थास्त्नोक्तं निद्धारित- 
युव्वादिस्थितिकभेदख प्रस्तारे कतमसंख्यकत्वन्नानार्ये 

शडपायभेदे न ० । वघ्मकारो यथा “उद्दिष्टः दियुणा- 

नाद्यादपयङ्ान् समालिखेत् । खषुस्था ये त॒ तनाह्वासत; 

सैदमिचितेर्भयेत्” टत्तर। अद्यात् आद्यवर्पमारभ्य उपरि 

यथोत्तर' दियुणान् दिगुणान् अङ्कान् समाखिखित् तल 

छषुवौ परिस्याह्धंभिखितेः एकेन युक्तः उदिष्ट' ख्यात् | 

यया. नप्र्तरप्रस्तारे मध्यय॒रको भेदः प्रस्तारे {कयत्सं ख्यक 
दूति प्रन्ने यथोत्तर दिगुषान् दिगुखान् अक्तरसं ख्या 
्ङ्कान् दध्यात् तन आओद्यलघूपरिस्येनेकाद्रेन तीय 
खधूपरिस्यचररहधेय योगे पञ्चाङ्कः रकेन युक्तः षड्ष्धः 

शंप्रयते खच्च षोऽजं मेदृद्रवय त्तरम् । एवमन्यत्र 

कल्पम् । सर्वशुर्कभेदे ठ लघुव्णाभावात् योजका- 

छाभाषेन एकमात्र ख योज्याद्ेन प्रथमोभेद दूयन्नेयम् । 

भावास्ते खद्दि्ट॒विस्तरभयान्नोक्तमाकरे बम् । 

खटौपक नि० उद्+दोप-णिच् दल् । उद्भासके प्रकाके । 

ख्ोपंन न° उद्+दोप-खिच्-च्य् र् । शप्रकाथने, उत्ते 

{ ११७५ } उदे 

जने च | च्द्,। अलङ्कारोक्ते रसाद्युहौपके “उद्दोपन- 

विभावास्तं रसमुद्दीपयन्ति ये" “रत्यादय बोधकालोके 

विभावाः काव्यनाद्ययोः। आलम्बनोद्दोपनाख्यो तख भेदा 

बभौ श्तौ चऋालम्बनख चेष्टाद्या रेणकालाद- ` 

यस्तथा” सा^द० उद्नो च्याल्लम्बनख् श्चेष्टादौ वभावे 

यथा श्टक्गारे रसे“ चन्द्र चन्दनरोलम्बरताद्य् हो पनं मतम्? 

हासे ““विशता कारषाकचेष्ट' यद्ालोक्य इसेच्जनः । तद्- 

लालम्बन" प्रा्सतञ्च ्ोहौपन` मतम्"? । करुणे ““योऽ- 
णोऽन्र स्थायिभावः खाच्छोच्यमालम्बनं मतम् । तख दाहा- 

दिकावस्वा भवेदुहौपनं एनः” । बोरे (चखालम्बनविभा- 

वास्तु विजेतव्यादयोमताः । विजेतव्यादिवे्टाद्यास्तखो- 

द्दीपनङ्पि णः"? । भयानके “य खरादुतपदयते भोतिस्त- 

दलबालम्बनं भतम् । चेष्टा चोरतरास्तस भवेद टौपनं एनः” 

जुगुदयायाम् “इगेन्डमांसपिथितभेदंसखालम्बन' सतस् । 

तन्नौव लभिपाताद्यमुद्दौषनखद्ाडतम्'' । अह्र ते ““पौ- 

वर्ण, वस्तु लोकातिगमालम्बनं मतम् । णानां तद्ध 

भङ्िसा भवेदुद्दोपन" एनः”? शान्ते ““परमातसखद्प वा 

तसखालम्बनमिष्यते घुख्याश्रमडहरिच्चे तरतो धेरम्यवनादयः । 

सद्ापुरुषसङ्गाद्यास्तखोद् दोपनद्पिटः” सा०द्०। 

उद्ोप्त नि ° उद्+दोप-क्र । प्रकाथान्विते । 

उद्ोप्र इ उद्+दीप्-रन् । श्यग्ग् लौ वाच २उद्दीप्रे ति ०। 

खद. लि उद्+उप-क्र । उद्धते गर्व्वान्विते 

उद श ए° उद्+दि च+वड । १अहुसन्धाने, २ अन्वे षणे, २अभि 
लाभे ४उपरेे च । ऋ धारे घञ् ।५ उपदे पदेथे“ यथो दरे 

संज्ञापरिभाषम्” व्याण्परिभाषा । व्याख्यातेघा नागेन 

“डद यमनतिक्रम्य वथोह् शम् । उदहश उपदेशदेयः । 

अधिकरणसाघनचायम् । यत्र देशे उपदिश्यते तदथ 
एष वाक्यार्थनोषेन ग्टहोतसत्तया गट्टोतपरिभाषार्येन च 

सर्वत्र शास्त्रे व्यवद्ारः। देशस्ोद्धारणकाल वात 
शास्ते व्यवद्धियते | तत्तहाक्याथैबोधे जाते भविष्यति 

किद्धिदनेन प्रयोजनमितिन्नानमानेय सन्तुष्ययथाच्रयसा- 

हिप्रतिपत््यपेचोऽयम्?" .इति ““ददित्”पा०१,१,११ खत 
कैयटः । केचिन परिभाषाविषये “तच्िन्'"पा० १,१.६६ 

दू्यादिताक्वार्थबोधे भप्रमोनिर्देयादि केति पर्यालोचनायां 

सकलतदिष्युपस्यितौ शकलतत्स साराय य॒णमेदं परिकलयेय 

कवाक्दतयैब नियमः । कादयकालपक्े व॒ लिपाद्यासण्युप- 

स्थितिरिति विगेषः । एतदेदाभिप्रेत्व “अधिकारो नाम 

लिप्रारः कटेकटे यस्यः सव शास्तरमभिञ्वशयति यथा प्र- 

२९५ 
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दीपः सुप्रज्वलितः स वे्साभिच्वलयतोति'""“षष्टौ स्थाने” 

[१,१,४९ इति पाण्व्रे भाष्य उक्तम् । खधिकारचब्देन 

पाराथ्यात् परिभाषाष्य च्यते । “कञ्चित्परिभाषाद््प "इति 

केयटः । दोपो यथा प्रभादारा सबग्टद्धप्रकाशक् एवभेत- 

वठवद्धिजननदारा सवशास्त्रोपकारकमिति तत्तात्पयम् । 

एतद्ध प्तदयसाधारणं भाष्य, पर्हयेऽपि प्रदेभेकषाक्य 

ताया इत; प्रतीतेः । नलैतावान्वि्षः। यथोदये 

परिभाषादेशे सवविविश्छलव द्वाव तभेद् परिकल्पय तंरेक- 

वाक्यतापरिभाषणस् । तदुक्त “कडिति च १,१,५ पा० 

षति कैयटेन | ^“ययोह् शे प्रधानान्वात्मसंख्काराय 

संनिधीयभानानि युणभेदं प्रयुञ्जत इति?। काययैकाले तु 

वत्तदिधिप्रदेषे परिभाषाव्धाकतेति । अनले कदेशस्व शत्य- 

नेन तत्न तन तचचद्ुदधावपि तत्तद् स्थल वारयति यया 

व्यवदत शां कार्याधेमनेकटेशगसनेऽपि न तत्तदेशोयत्वव्यव- 

दारः किं लभिजनटेशोयतवव्यव्हार एष तदत् ' । 

&ंदेपे “रष ठटद्रेथतः प्रोक्तो विभूनेर्विंखरोमया'? गोता ` 

«"समासकथनघदेयः इति खश्तोक्तं ऽतन्ल्ञाधिकरखमभेटे । 

उद्ल्ोदेथः प्रा०ख ° । ७उत्ढषटदेशे च ““न वने नन्दनो 

ददे न चैलरयसंश्रये"रामा ० । “अस्ति कचिदनोद्देे ” 

हितो °भूरिप्रयोगः ततस्तसिल. ! उदुदे श्ादित्बद्यथे खब्य °। 

उष शक पु उद्+दिथ-ख्ठल् । १उपटेशके २उद्ाइरण- 

वाक्ये च । “अनरोह्े यक दति लोला» भूरिप्रयोग.। 

३प्रचछके “ॐ ह् थकालापर्वदिटराभिः” लौोला० दषटकम्ब 

शब्द ६.९.१४० दृश्यम् । “उद्देेन पूजाभिखन्धिना 
रोपितः कन्! पएजाद्यभिरुन्विना गोपिते श्ादौ 

“चेत्यमायगने बद्विप्रोद्रेथकडचयोः” लिका” दति 

केचित् उद्रेथशब्ट् न बह्धनीष्ौ कप् इति त॒ न्यायम् । 

उदेश्य लि °उद्+दिए- ष्यत् । !अभिसन््ेवे यम् हन्य विधेय 

परहट्तिस्तख्िन् २ अवादय । दृद श्यविधेययभावस्यले 

““अदुवाद्यमन् ज्ञो व न विधेयमुदरयेत्" इति नियमात् उ- 
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> 

उद्य 

च्याचार्योमदहतः शास्त्रौषश्य भङ्गलाथं इद्िशब्द्मादितः 

प्रयुङ्के । सङ्गलादोनि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुष- 
काणि भवन्त्यायुष्मतपुरूषाणि च ध्ये तारश्च उद्बियुक्रा यथा 

खयरिति। खव्वंलेव ड व्याकरणे पू्वोजचरितः -संन्नौ 

परोद्धारितः संनेति “अरेडः गुखः" दूति यथेत्यन्ेन । 
उदद् श्यविभेयभावेनान्वयस्छले विवच्तया उभयलिङ्गः 

वचचनालुकारेश्ष प्रयोगः यथा वेदाः प्रभाख' भवि 

भवन्ति वा ।““अमानि तत्तेन निजायथोयुगं दिकालबड़ा- 

च्िकुराः शिरःस्छिताः”> ^ भखटगोषमरोप मनोभवाः 

तडुपमाः कद्चमाम्यखिलाः शराः” दूति नषध उय्ैव 

प्रयोगः । व्य॒त्पत्तिवादे त॒ गदाधरेण उदृद् श्यवचनालु- 

कषारेशेव वचनादिप्रयोग इति भड्तायासेन व्यवस्वापितं 

तञ्च तत॒ रखावशेवम् । “उदरे श्यप्रतिनिदे्य यतिरिकत 
विषयत्वात्" सा०द्० | उद्ेश्यभेव प्रतिनिद्देश्यम् प्राग् 

विशेयसोदृर् श्यतया इुन निदे श्यकम्पं इत्यथः यथा ““उदेति 

जषिता ताचश्ला्र एवास्तमेति च” इत्युदाहृतौ प्राक् 

विधेय ताख ऋस्ततागुणविधामाथं पुनः प्रतिनिद्~ 

शात् कथितपदत्वः न दोषायेति तदाशयः | तदन्यत्र 

वख दोष इति गोध्यम् | । 

अहवाद्यता च प्रसाणान्तरिदस्य रि चिद्धम््ं विधानार्थम् 
एनरुपन्याखता यथा पव्वं तोषङ्किमान् इत्यादौ पर्वत- 

खूपोटुदेण्यस्य सिङ्खत्येऽपि रब्कमत्वङ्गधमे विधानाधै- 

छपन्यासः । ततो भाते तल् । उद्रेश्यता स्रौ त्व | 

उदुदेश्यत्व न° | विषयतापिेषे खा चच अल्मितौ 
भब्द्बोपो च विगेष्यताख्पा प्ररत्तौ त॒ खलनके- 

च्छा विषयत्यङ्पा ““खगेकामो यजेतिलयादि" वाक्यजनि- 

तेषटषाधनतान्नानतः खगेफलोट्देशेनेव यागे प्रटत्तेः 

षति स्वगख तनोद्देण्यता रषमन्यनरा्यह्यम् । शच्छा- 

विषयत्ये च ““अवच्छद्वच्छेद्न साध्यरिद्धेरटेश्यत्ये” 
गद्ा० | { मितिङोषभेदे 

द्देश्यवा चक्ख प्राङ् प्रयोगः यथा पर्वतो बद्धिमान् । 

वङ्कः पर्तत इ्यादौ ठ ॒वद्गेरेबोद्दे श्ल पव वहक्धितव' 

तल विधेयम् । अतण उ““ज्यक्वारोदयायभेष मे यदस्यः' इत्या- 

दौ अयंपद्स्य उदरे श्यवाचितयादौ प्रयोगौ चिघ्ेन परतः 

प्रयोगात् वाक्यगतगिधेयातरिमर्षदोष इति शमर्ितमा- 

लङ्कारिकेः । 

उर श्यासिदहि स्त्री ६त० । आदुमित् सितस्थासिबिषपे अल- 

उदेह्िका श्तौ उतो देषोऽष्य कप् अत इत्वम् । कोदभेदे 
ारा० । ु 

उ!द्यो)दयोत $° उद्+द् त-घञ् वा दकोषः । श्शिष्टप्रकाये 

“विभिरनलैः कतोद्व्योतं विभिः द्ररिषोदितेः", भा० 
अनु” १४ चर | “निरवदयविद्योद्द्योतेन द्योतितस्त- 

त्वतोऽयम्यः'' दायभा० उद्+दय्.त-णिच -अच् । 

किर णावलोव्याख्याने ३नागेशलते काव्यप्रदीषव्या ख्याने 

पा० खलोऽपि तथैव 

भाष्यक्ताङ्गोरछत्य मङ्गला यमेव तथाप्रयोग द्वयुम् यथा 

“एतदेकमाचायं ख मङ्गलां खष्यताम् । माङ्गखिक 

“टद्धिराद्च् इति"? 
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8 महाभाष्यग्रदीपव्याख्याने च यन्ये पु ५उददोतके बि 

उदहाव इ° उद्-द्रु-षञ् । पलायने अमरः । उत्को 

द्रावोयस्य प्रा०ब०। २उत्क्टगतियुक्त । “यते खाद्धा धावते 

स्वाहोद्द्रावाय खादहोदृटरुताय खाहा यजु०२२;८, उद् 

खधिकोद्रावोयख सडदद्रावः?' बेददौ ०“८उदि श्रयतियौि 

द्रवः" पा ° उतपूरव्व कादेव घञ विधानात् केवलान्त 

“ऋदोरप्” पा गेव । तेन तथाविखकल्मनं निर्म 

लमेव । तत्र संज्ञायां कत्त रि घञ इयेवोचितम् । 

उद्रत ° उद्+हन-क्र ।! \राजमह्ञे | रवाक्यादिवञ्चले, 

शविनोते 8प्रगलभे ५ उद्ते च लि० । ““परिगतो- 

ज्वलदुडतव्राल धिः" भट्टिः ““सदोद्धताः प्रत्यनिलं विचेरूः” 

“सहज वाप्रलदोषसश्द्धतः” “जना वरद्जोडतसिन्धुः 

रुहसाम्? प्रच॒रोडतध्वजमिलम्बिवाससः "(च यानुद्खत- 

डवः" माघः | ५ लतोज्ञे खने च । ““उत्तरत अाहव- 

नोयसखोाद्गतावोक्तिते सिक्षतोपकोे परते प्रागदारे 

पिर्ड' निदधात्योषवय दति"कात्या०१६.३,१४, “परि 

डते उद्गते कलोज्ञे खने अवो चिते सिक्ते "यज॒ ०११,४७मन्त्े 

बेददो ०। ततो मावे ष्यञ् । ओौद्धत्य न०। तल् । उदवता 

सत्री, लव, उडतत्व न ० तद्भावे चाच्चल्यादो | 

कुमा० 

डतमनस्कत न ० उङ्तं मनोय कप् तखमभावःत्व। ख- 

मिमाने गवं शनब्द्चन्द्रिका । 

उद्वति स्त्री उद्+हम-गतौ.क्गिन् । १ उद्गतौ रउन्नतौ । इन- 
ऋघाते क्तिन् । ३पाषाणादिनाऽऽवाते(ठोकरलामा)““ऋमू- 

तलस्मथिंतया निर्इतिस्तवावती्धौऽपि न लच्छते रथः" 

शङ़र० | [रेभिः'' भड्ः । 

उद्धम ति ° उद्+-घ्)- ~ धमायः। कतशब्दः ““ध्वनोनासुहमं 

उद्चमचड़ा सलौ उद्लम-चड़ ¦ इयुच्यते यद्ां क्रियायाम् 
मरय ण्स०। च्डां प्रति उद् प्मानाभैनिदेधक्रियायाम् ॥ 

णवं उद्करचुड्ा उड्मविधमा अपि मयू° स°। तत्तत्- 

क्रियाथे' निदेशक्रियायाम् । {म्द असम्” महिः । 
द्वय लि °उद्+षेट- । उद्धत्य पानकरतेरि । “मधूनां 
सरण न° उद्+ भावयेद् । ! शक्तो, २वमने, शकण 

शङ्खा, ४उन्दरलने ५ उक्तारणे । “दिनानि दोनोडरणोचि- 

तद्छ ""रषुः। “"तेषाखद्धरणार्याय द्रम पिड़ः ददाम्यस्?" 

वायुषु “कण्टकोद्धरणे नित्यमातिषेत् यत्रषत्तमम्” 

मतुः । दउल्यापने । ^ प्रतिकमी ह्वर णसं प्रसङ्ग" कान्या ० 

१,३,२ दे “आहवनोयदच्चिणारन्यो गौड पत्याइद्धरण' कन्त - 

व्यम्""गक; | ऽद्य इरणे परिवेष च । “सव्येन 

{ ११७७ ) खड 

वोद्धरणं शामथर्पत्?" कात्या ०४,१,१०, “उङ्गरण' परिबेष- 

णम्” ककोः। रब ्निषकाशने | “दिवैव प्रदहनोद्गरणे ' 

कात्या° ०१६,४, उङ्गरणं बह्हि्निषकाशनस्”” ककः । 

उत्पादने । “आहृवन.यज्ञागरणे तत॒ गोद्धर णम्?" 

२५, ३,५, “तत्र वाहषनोयोद्गरणम्'” ककः । 

खाम्नुय्धारशब्दे तत्प्रकार; ६० उक्तः । कर्मणि 
ल्यट्। १०वान्तेऽरादौ 1 

उद्धरणोय वि ° उद्+ृ-कमेखि अनोयर्। उच्छ. लनोये रउ- 

लापनोये २अाहरणोये च । तव्य उडत्तंव्योऽप्यत्र लि ०। 

उद्रावखजा स्लो उद्र ऋषद्टज इत्यच्यते यखां क्रिया- 

याम् मय् °स° | उद्रणावसजनाथनिदेशक्रियायाम् | 

उद्वत वि °उत+-टच च्तियां ङ. प | १उद्धारकारके २ॐ- 

च्,लके २तारणकारके च ।^ विवोतमततसतु पथि चौरोद- 

सुरवीतके"या०ख ० स्यां ङेप । खल । उ्गारक 
उक्तार्थे ° 

उषे षु०त्लष् उद्ग.तोषा षैः प्रा०ख०| ?उत॒लष्टे २९ उ- 

ह्.तड्े च । उद्भ तोह यख प्रा ० ब० । रजा तदपे वि ° 
उडषेय सववन्नायुधानि” यज् ०७।५२ ““उडर्षय उद् - 
तद्मयुक्गं कुरु" बेददो ° नामधाद्पम् । तन हेठखिजन्त- 
खपामत्येव न्यायस् | 

उडर्षण न° उद्+इष-णिच- च्छ् ट् । हषे ुक्तकरणे र प्रोत्- 

साने च ““ह्ितज्षणं चैव उवाच प्रथितः वचः ""रामा० 
^ एउनेतन्ावाष्ो ! यथा वदसि पाख्डव । । रतमङ़षेखं 
पूम् इत्यादिष भा० आखर १७ अर बद्धलत्व 
प्रयोगः । आधारे च्य्ट्। ररोमाद्च हेम° | 

उदर्षिन् लि०उद+हृष-यिच्-खिनि । उदकषारके स्तय 
 छगेष् | शा च वसन्ततिलकाख्ये वडत्तभेदे । ““उक्तावस- 

न्ततिलका तभजा जगोगः । किंद्धान्नतेयम् दता मनि- 
कश्यपेन । उद्धषिणोयमदिता म॒निसेतवेन'' ट०र० | 

उदव एु°उद्+इ-अभारे अप् । शयन्तागनौ, उत्सवे अभरः| 

३ढष्णदयिते याद्पविशेषे च। उद्धवश्च याद्षविेषः । 

दृष्णि वं शवणने । ““उद्कवो देवभागस्य, महाभाग ! छतोऽ- 

भवत् । पर्ड़ितानां पर" पराह्देवि्रवसम्ङकवम्'› रिव० 

३५अ ०। “भारतोमाहितभरासधादतभद्खवः"? माच: । 
भागण११स्क० एनं प्रत्येव भगवतोद्धामोपदेशथो वर्णितः स 

र उङ्कवसखंवादत्वेन प्रसिद्धः पारायये च षटदिने तत्पय- 

न्ताध्येवता “यावदु्वसंवा द् षषेऽ{्ग परिकौ रेत्” इ.य॒त्त 

उद्वदूत न०उद्गवोद्रुतोयन्न । दूतत्वेन उद्व ̀  पररिकल्पर गो- 

काच्याण 



उदि 

ष्य क्गि्पे काव्ये उडवसन्देशोऽपि काव्यभेदे पुर । 

उद्धस्त त्रि उतुक्तिप्नौ स्तौ येन प्रा०व० । उत्िप्रहस्त 

उद्धाहौौ “उद्गतः कशपरुषचिरप्रलापो दर्गनखो भचम- 

शुचिस्तयाऽतिलोलः । बद्वाथो विजनद्हिमाग्ब रानिव 

व्याचे्टन् भ्वमति रूदन् -पिथाचजदटः' "छ ०॥ 

उदान न°डङ्धोयतेऽसषिच्वम्निः धाञ्-आआधारे च्य॒ट् । शशरूज्ञा- 

म् | कमेणि श्य ट ।२वभिते, ३उद्ते च । [रेवभिति रमा० 

उद्वान्त ए” उद्+धा बा०्ा | मदन्ून्ये १हस्तिनि अमरः 

उदार ० उद्धियते उद्+- भाते-वञ । १खक्त, रऋणशुदधौ 

शद्वारथे । कमैणि घञ् । सपे धनाइद्ध तय ज्येटठा दिभ्योदेये 

$ख' मेदे यया चोद्धारस्लथा मयुना दर्भिंतः यथा 

“व्ये विंथज्ड्धारः सर्बद्रव्याञ्च यहरम् | ततो ऽ 

मध्यमख खात्त रोयन्तु॒ यथोयसः |” “व्येव कनिष्ठ 

शहरेतां यथोदितम् । येऽन्ये ज्येऽकनिठाभ्यां तेषां खान्द- 

 ध्यमन्वनम् । सरव्वेषान्बनजातानामाद् दोवाभ्युमस्जः | 

यञ्च सातिशयं विश्धिद्णतचांप्रयादरम्। द्वारो न 

दशखल्ि सम्मत्रानां सखकभाख । यत्किञ्खिदेव देयन्त॒ ज्यायसे 

भानवद्नम् | रवं सच्तोदारे समानंशान् प्रक 

खयेत् । उ्वारोऽलडते त्वो षाभियं खाद् शकलत्यना । 

अन्योऽपि वियेषः खयत्यन्तरे उक्तः किन्तु “तथोद्धा 

रविभागस्तु जेव सप्रति वत्तते" भिता० खरग्यक्ते : 

दृदागोशद्ारो नास्तोति सरव्यनिवन्वकन ष्णासेकमत्या- 

न्तच्नोक्तम् ““खान्वययोम्य पद्ान्तराच्ेपेण छतपद्ख ५परि- 

ल्यामे यथा गां बधान अश्चमानवेत्यादौ आवापोद्खाराभ्यां 

गोशब्दस्य साख्ादिमानखः* सा०द्०। अन्वयब्यिरेकावे- 

वावोपोद्धाराविति ठ ॒तक््वम्। “जगच्नाथखाय चछर 

धुनि ! सद्धारषमयः' गङ्गालष्रो । ६ैवच्ज ने च^“पर' 

सरुढगतोष्ठार' विक्रोय' विच्चवर्धैनम्” भुः “उदतो- 

इारमित्यस्य॒“वजैनौोयवजि तम्” ङृ्.क° व्याख्या । 

७खत्कभे च॒ ““सगुणानामेव कर्मणामुङ्खार उपजन” 

ऋअश्चश्यौ० १२,४,१४ “यस्मात् प्रधानकम्मेणामु्धारे 

उपजने उत्कपे' च सगुर्णनायेव स्बललोद्धरणम्” ना ° इ० 

उडारण न° उद्+श+-्िच् -च्डय.ट् । ?उल्यापने “लाद्गूलो- 
इारणोदुरः › भाग्व० १४७अ० | इ-खिच् ल्य. । 

२उद्वारसम्पादने 

उदि षु*उद्+-धा-कि। अद्घं'धारके | “ुरोडाथाः शफा 

अन्नरिचमृद्धिः"" अथ ०८,२,२२, "“उङ्वारको दथरातर 

ख्चिः एष्पराभिञवौ चक्रे अत०ब्रा०१२,२,२,२ । 

{ ११७८1) उह, 

उद्,र नि उद्गता धुरद्यात् प्रा०्व° अच् समा०। !निरकत 
र्भारश्न्ये रद्दे ।'्रसकाल कृ चबन्धुतोद, रोरः”' माषः । 
जघनम सबन्धोदरम्” भालतोमा० । “्यल्नवानपि त॒ 

श्रीमाङ्ञङ्ग लोद्धारणोड रः १४७ आखण) 
४ उच्च च पञचादुबद्गभुज पितरछबर रध्वनिमहाजनादु- 

यातमानोय"द्शङ्घ °| 

उद्धत नि ° उद्+ धू-क्त । उत्कम्मिते'खड़, तदं ध्वं जिनोभिरः- 
शभिः” साधः ।““घुनानं पवनो त :'"रुः। [श्डत्कल्मने च | 

उच्च नन न° उद्+धू-णिच-गक भावे खट ] १उवृश्चेपे 
उच्लपनं न° उद्+धूप-खायाभावपक्ते भावे ल्यट् | शद्व्य- 

विशषेण जं सन्तापनद्पे व्यापारे ( भावरादेख्ोया ) 
ग्टपरोलूकषठरौषाणि केशा इस्तिनखाषतम् । एषमख 

` च रोभाणि योज्चान्द््.पनेऽपि ध” चद्° | (करणे 
चय्, ट् ) तत्साधने व्ये । “षेषाः सर्प निर््,को वचा. 

काकाद्;शतस् । उद्वाजा्िगवाद्खव रोभारलड़ पनं 

भिशोः। ग्टभ्रोलुकुरोषाणि यवा थवफलो इतम् । 
शन्ध्ययोर्भयोः काय्यं मेतदुङ्पनं शिशोः” चुखु० । 

उद्व लन न ° धूखिवदुन््दयति उट्+धलि-शिच । उद लयति 

ततः भावे चट् । शधूलिवन् महने रपाकाथापकरण- 

भेदे च । (मष्टाखाचूरस) “श्रूसखयोद्गलन' देयं भोज्ये 
चोरोचतुसम्वे । व्यञ्जनेष॒॒च सव्ये शाकजेष्वच्रजेषु च । 
मांसमत्स्यभेष्वे व" परलेहतलनादिष | आदावेव पचेत् 

से ततोदङ्ग दक किप् । नेखवार' सलं ॥..॥ 
तत् पिशित" पचेत् । च्यञ्गं खिन्ने चिपेत्तकमय वा दाडि- 
भःरसम् | सि पाके च दातव्यं चरप्यशड, लनसख तत्? 
पाकशास्त्रम् । 

उद्.षघण ० उद्+धृष-द्य ट् । रोमाञ्चे इला० 

उद्धत नि°उद्+इह-क्र । !=उत्चिप्रे, शभुक्रोज्किते, ३उसो- 
लिते, ४ एक् कते, ५ उच्छ दिते च । “दूतीव वाद्ेनिर्जनेग 

भाग्वण 

दपितैः पयोधिरोधक्मशदत' रजः” नेष ““उञ्वतासि 

पिनाकिना” श्रिकाञ्चामन््ः । '“पवोऽल्ुतसारञ्च? 

^रदेऽषवुड ततच्छलेः' खा०त ०४० “"उदततच्छत् प्रस- 
भीदधतारिः? रषुः 1 

उद्ध.तपाणि नि° उ्तरोयात् उषतः बहहिष्कतः प्राणिन । 
उत्तरीयवह्ि परतइस्ते । स्वाध्याये भोजने चव दकिणं 

पार्िसुद्रेत्”” मनुक्तकम्म णय व तथा भवनम् । 
उद्वति स्तो उद्+ृ-क्गिन् । १७दृ्े पे २उन्तोलने च । 

““अल्योद तिरं यन्नान' दूपख्रनिदथ गम्" चश ° । 

जी 



खदरी 

उद्ष्मान न“ जडमति वज्जिरन उद्+ध्मा- सर् 1! ब्रष्ञाास् 

खदा ए० उज् -क्यप् “भिदयोद्धपौ नदे" पाऽ्नि° | नद्भेदे 

कूव' भिदयोद्गयषच्निभौ? भङ़ः “वोयद्गमश्वोद्धयभि- 

द्योः? रधुः ) 

उद्र न्धक ० । (घोपा)वर्थवङ्करभेदे । “'आयोगनेन विप्रायां 

जातास्ताग्बोपजोदिनः । तस्यं च न्टपकन्यायां जातः धनिक 

उच्यते । दनिक्ख पायान्तु जाता उद्वन्धकाः ख्टताः। 

नि" जवेयुर्वखतराणि अस्युश्या्च भवन्त्यतः'” उशनः । 

उद्धन्धन न° उद्+बन्छ-भावे ल्युट् । छङ्गतः पाशादिना 

मलादिबन्बने ।““उद्धन्डनण्ता वे च गतिर्येषां न बिद्यते । 

तेषागृदरणाथाय इमं पिण्ड" दद् स्यम्" वायु षु ° 

गयामादहालमगे “विदम् इन्धन" चैव असतरमभ्नप्रचेथनम् | 
करिष्यन हि ता्दान् एुनद्र ट.भिहहोत्सहे" भा०व° 

पररज्छान नच ताः । 

विषप्रपवनप्रात्राद्ात्मघातच्युताञ्च ये । सव्व ते प्रत्यवसिताः 

~ सव्य" धम बह्िषलता> | चान्द्रायणेन शुद्ध युरतप्रच्छ्- 

हयेन वा” प्राज्बिण्यमः | भावे घज् उद्न्धोऽष्यल पु०। 

खद्ा(दा)ह नि ° उत्तोलि तो(बा)बाड््येन प्रा ° ब०। उत्तोलित- 

वादौ (श्रांशुलभ्ये फे खोभादद्गाह्धरिव वामनः रघुः । 

इड लि° उदु+वध-क्त । १विकसिति ग्यायादिमते न्तात- 

वस्तुनः खंबन्ित्तानादिना र्कतोटोपने संस्कारे व | यया 

षस्तिदर्थनात् श्तुभूतहस्तिपकषस्छारख्य उद्धोध क्पे उ- 

दोपने ठते इर्तिपकः खय्येते रति । रेप्रब्खं जागरिते 

च उद्वां च जगद्धालो पूजयेद्दोपमालया” ति०्तण्पु° 

येन येन वद्तुना संस्कार उद्यते तथा उद्धोधकशब्ट् 

वच्छते |* उच् कारणं; खः हरभावं प्रकाथयेत्"सा०द्० 

चुद्रोध इ० उद्+बुष चज । {किञ्जिद्गोधे श्यायादिमते 

शढतिअननाय रख सारोद्दौपने च ।““उ खा हादिससद्लोधः 
खावाररलयाभिमानतः""नलु कयः रानादिरयाद्य बोकारणे 

सौतादिभिः सामाजिकानां रच दोषः? "दति “रयाद् दो - 

धका लोके विभावाःकाव्यनाद्धयोःक्ति' च साण्द्०। 

रदरोधेक लि° उद्वोधयति उद्+ब घ-खिच्-रुख । १उडौपके 

ख्ङ्वोषकारके शख डु उट्येन सर्वेषां प्रनोधकत्वात्तद्य 

तथातस् । जद्वोधकानि च न्यायद्धबहत्योरेशितानि यया 
“प्रिधाननिबन्वाभ्यासलिक्गलशणसदश्परिपडाश्रया- 

च्ितशम्बन्बानन्तय्यं ियोगेककाव्यत्रिरोधातिशयपरार्धिव्धवधान 

खखदःठे धाद्व बभयाधित्क्रिवारामधम्प्ा धर्म," भित्ेभ्य'"ख० 

“शरण मित्य वत्त ते निनि च चन्द बन्हात्मर' तख प्रे - 
०५ वाण भागय 

७० | “"जलाग्न्य इन्धनभ्व्ाः 
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कमभेदेनान्वयः। प्रणिधानं मनसोविषयान्तरसञ्चारगरणम् । 

जिबन्ब एकसन्योप निजन्नं यथा प्रमाणेन प्रभेयादिखरणम् । 

अभ्यसः शस्वारनाडल्यम् एतख यद्यपि नोद्ोधकत्व 

तथापि तादे शीघसद्लोधकसमवधाम' खादित्या शयेन तडु- 

पन्यासः | अभ्यासोदढतग्स स्कारः उद्धोधकत्व नोक्गद्ति 

केविक् । लिङ्ग व्याधं व्यापकख सख्ारकम् । लतं यचा 

कपिध्वजादि अकुनादेः । साद्श्यं टेदादेः । परियः 

स्लोकारस्तस्य स्वलामिभावोऽथैः तरेकतरेणान्यतर खरणम् । 

छाच्रयाश्चितौ राजादितत्परिजनौ परस्मरखारकौ । सम्ब 

ग्वोयुरुशिष्यभावादिः गोडषन्यायात् एथगुक्तः । श्रान्त ' 
प्रोच्तखाव्धातादेः । तियोगोयया दारादेः | एञकायख- 

अन्त वासिप्र्टतवः परश्यरख्यमारकाः । पिरोधादद्िनकला- 

देरन्यतरेणापरख्मरणम् । शआतिशयः सस्कारङउपनयना- 

दिराचार्यादिख्नारकः । प्रािषैनारेदौतारं शख्मारयति । 

व्यधानभावरःणं यधा खडगादेः कोषादि । चखड;खयोग- 

न्यतरोखापरदखय तभ्यां तत्मयोजकख्य वा रणम् । इच्छा 

हेभौ यद्विषयकतया ग्टहोतौ तख खरकौ । भय ' भरणा- 

देभयडेतो्वां खारकम् ! अर्थित दातः । चाखारैः 

क्रिया वाग्बादेः, रागार्त्रोतिः एवरारेःखरणं, धम्म धम्बाभ्यां 

जन्म्ान्तरालुमूठद्चखदुःखसाधनयोः प्रागहभूतञ्चखारेखच ख 

रशमिति चक्रे च किञ्चित्ख्पसक्किश्चिञ्च प्तातभद्धो- 

धक शिष्यञ्य् तमादनाय चायः प्रपञ्चः" इ० । 

उद्धटः इ° उद्+भट -करणे-खप । तरख्ड लदेः प्रकोट ` 

डतौ १ग्यरपे, वदाकारत्वात् २कच्छपरे, ३य्े्टाशये मषाशये, 

प्रवरे, च “पदेपदे सन्ति भटारणोद्टाः'” नैष° 

उद्गतो भटात् सन्वत् निरा०त०। पन्बबद्िमू ते लोक- 

प्रसिद्ध ऽन्नातवक्तके ज्ञोके। 
उद्धव पु” उद्+भू-मागे अप्. । एउतुपत्तौ । ""स्वौ थे अट 

तयक्रानां पञ्चमे थोखितोद्धवः” या०् ०। कर्तेरि आच् । 

२उत्पत्तिमति । "दिलोपद्डहमं शिराकरोद्धवः"' ““सोभोद् - 

भवायाः सरितो रोमः'^्डुः । “लुप्राठ् ददोषोऽबिमतेन 
मध्ये सोमोद्भवायाः छरनिग्नगायाः'” लक्ञः। “विष्ण पादो- 

इवा गङ्ख” एुरा० ““खत्वमात्रोद्धवत्वात्ते {न्वा च्ष्यतु 

भावतः" ा०द०। अपादाने अप् । ३ेउत्पत्यपादाने । 

“हसन्तश्च भूतानारुद्धवञ्च भविष्यतामःगौता | जड़तो 

भवात् निरा० स०। $संसारातीते ५ विष्णौ पु०। “खद्भवः 

च्तोभणोदेदः ' विष्णुस ° " प्रपञ्चोत्पक्छ पाद्नकारणत्वात् 

उद्धवः, उद्गतः संसारादितिबा"भा० उभयथा बाकम् । 

2९६ 



उदि 

हैखद्कतत्व िशेष्युणगते जातिभेदे उड़ तशब्दे विद्टतिः । 

उडावन न° उद्+भू-णिच्ःल्य,ट । {कल्यने, २उत्पादने च 

उद्+चु०भू°ख्दट. | ३चिन्तने ४ दृश्र षणे च ““उद्भा- 

वनमकव्वान्तौ विदुरख्य मते स्विताः'” भाग्खा०१४१अ० 

उद्वास इ° उ द्+भास-भाषे घञ् । उदहोप्रो । ततः च स्ये 

“नेक्ञाक्तारात सतो जातेः सप्रम्याञ्चन तौ ख्टतो” वत्ति 

चजर्पकाक्तरात् इनेरप्राप्तौ बाला० पाठात् मद् इनि 

वां । उद्गासवत् उद्भासिन्- तदयुक्तं ति ° । ^ विभूषणोद्भासि 

भिनङ्भोगि वा” कुमा० स्हियां ङोप् । । 

उद्भिज्ज ° उट् भिनन्ति किप् उद्भित् वथा सन् ज्ञायते 

जन -ड कमा०। भूनिरद्धिय जाते १तद्युल्यादौ “उद्धिव्जाः 

स्थावराः सर्वँ वीजकार्डप्ररो हणः'' इति भः । पदा 

योगाखं ओ! “देश्तरिधोजन्लोन्न'य ङतृपत्तिभेदतः | 

डइच्नः सखे दजोऽर्डो य श्ठयेञ्च जरायुजः । उद्भिद्य 

भूलि" नि गेच्छल वि दः स्थावर च यः” इति विभच्छ तडत्- 

पत्तिप्रकारंसत्र दर्भितः “उद्धव्लाः स्थावरा ननेयाद्यु- 

र्रुनमादिङ्पिथः । तल सिक्ता जलम् मे्रभिच विषा- 

चिताः | त्रायुना बयूहमानासतु बोजत्व प्रतियन्ति ते । 

तघ्ाचोप्रानि वोजानि चंसिक्तारग्यस्द्खा घनः । उच्छ 

नतां ष्टुतः च मूलभाव' प्रयान्ति च। तचछलदहुरोत् 

क्तिरङ्रात् परणं सम्भवः । प्रसा त्मकरातःकाण्डः काण्डाञ्ख 

प्रश्रः एनः" | एतेषां च यया पापभोगायतनकन््वात् 

रेवत्यः तथाऽयो नज षब्दो १४७५ उङ्गम् “परोरजः 

कर्मदोभैयाति स्थावरतां नरः" या० ख्टतौ शारोरपापेन 

नेषा शेहोत्प्षिश्वणात् भोगायतनदेषवश्वशन्रे यम् । 

चतएव शक्तावल्याम् चे्टाश्रयत्व शरोरलच्णसक्वा 

"“उक्तादोनामपि वेष्टाच्वाच्नाव्याश्चिः ।! नच हच्चादीनां 

शरोरित्वं [क भानम् १ दति वाच्यम् खाध्याल्मिकवायु- 

सन्धन्धख्य प्रमाणत्वात् तवरे कि सानम् १ दूति नेत् 

भानषषतशंरोहणादिना तदलुमानात्" इयम् । यथा च 

ख्याधर।खां खश्रूपेवृप चरे डसच्व ̀ तथा ऽवरो इन्द्ः 88० 

टे धाण्द्न-भाष्यय दर्शितम् | तेषां दिर्ागोन्यायक- 

न्दल्याम् दर्जितं यया ^स्यावरास्ै थं षधिल तावतानवन ख तय 

दति'भा०। ^ दण्णस्पादिः यओषधयःफलपाकान्ता गोध 

मादवः, वे न पुषपफलास्ते च्छा कोविद्ारप्रश्तयः लता 

स्गिदै1 । आदतन्वन्ति गःवताना बिटगाद्छदन्तः केतकी 

(५१८० | 

षोऊपृरादयःये दिना उषपं फलन्ति ते वनद्छतय ओओदु- | 

वरष्ट्यः'। न्या०ङ ^| र्भूनिदुद्भिश्यजावमःत्रे लिर्स्वाय 4 
| 

£ खडि 

राटिषिभागे सखतः (द्रव्याय धनरोषधयस्ताहिःवधाः 

स्यावरा जङ्गमाश्च | तासां स्यावराखदर्षिषाः | वन्य तयो 

इदा वोरुध ओषधय दूति । ताखदुष्याः फलवन्तो बन- 

ष्मतयः पुष्पफलवन्तो इत्ताः। प्रतानवत्यः स्कन्धिन्यख्च 

वर्धः ! फलपाकनिष्ठा आषधय इति । जङ्गमा अपि 

चतुर्विधा जरायुजाखूडजस्े दजो इ्धिच्ाः । तल पद्- 

सतष्यव्यााद्वो जरायुजाः | खगख्पंसरौद्धपप्रश्टतयो 

ऽखण्डजाः। रभिकोटपिरोलिकाप्रभ्टतयः खेदजाः } 

इन्द्रगोपमख्डकप्रभ्टतय उद्धिव्जाः” । 

खद्धिद् ड° भूमिरद्धिनत्ति उटु+भिद्-कि् । शटल ख- 
युलमवज्ञोखता्पे पञ्चधिभे स्थावरभेदे उद्धिच्लशब्ट् 
उद् ०। उद्धिनन्ति पण्छन् । र्या गभेरे "उद्भिदा यजेत “तिः 

उद्धिदादिशब्दानां यथा कम्मनामधेयता ब्युत्पत्तिखहितं 
लै ख . भाष्वयोखथा दित यथा 

“उक्त' समास््ायेदम्यं तखनात् सव्वं तदथं खात्१,४.१, 
० ।'उद्धिदा यजेत' "बलविदा यजेत"अभिजिता यजेः 
“विश्वजिता यजेत इति समामनन्ति, तत्र सन्देहः, किम् 

उद्धिदादयो गुणविधयः, खाोखित् क्मनाभधेयानि 

दति । कुतः संशय; ? उभयथाऽपि प्रतिभादि वाक्यात्, 

उद्भिद् श््येष शब्दो यजेतद्त्यनेन संबध्यते, स्वि 

वैयधिकरण्येन सं बन्धशपैति, उद्भिदा द्रव्ये यागमभि- 
मिक्त येदिति, उत सामानाधिकरण्येन, उद्भिदा यागेन् 
यजेत दूति इधाऽपि रएुतञ्जिनु प्रतिभाति वाक््े, सम् 
भवति खशयः | 

किं तावत् प्राप्नम् ? उक्रमखःभिः, सभामायसंट्- 
र्यः, कचिदख भागोविधिः, योऽषिदितमधं बेद्यति, 
यथा 'सोभेन यजञेतः शति कञिदथेवाद्ः, यः प्ररो 
चयन् दिशिं ऋति, यथा "वायुः चेपिष्टा देवला 

दूति, कचित्मन्त्रः, योषिहितमथं प्रयोगकाले प्राथयति, 
यथा ` बहिदेवसदनन्द्ासि' इयेवमा!द, टखादद्धिदादयो- 
ऽमो्रां प्रयोजनानामन्यतसख प्रयोजनाय भवेयुः, तब 

ताच्चा्यवादः, वाक्यशेषो हि स भवति विधातव्यद्य, 

गच मन्तः, रणजातोयकन्य प्रकाश्यितव्यद्य अभा- 

वात्, पारिगेष्यात् युखत्रिविः, उद्धिदखता यागख विधी- 

दते प्रसिद्वेरदुखहःत्, गुखविधेरथेवन््वात्, प्रहटत्तिधि- 

सेषकरत्वाच्च। न च, एषां दागा्ेता लोकेऽवगम्बते } 

न च, बेदेन परिभाष्यते! अतोगुविधयः। "यदि 

गुषदिधिः, म तहि कमे विधोयते, खपे ध कर्मर 
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सन् गुणविधानमनयकम्' | न इति बमः, प्रतौ ज्यो- 

तिष्टोभे युखविधानमणवद्भविष्यति,यदि नामधेयं खात् 

यावदेव यजेत इति, तावदेव उद्धिदा यजेदस््ति, न 

प्रडत्तौ कञ्चित् गुणविशेषः शयात् । गुणविधौ च 

यखसंयोगात् च म्यधिकमर्थं विदधत उद्धिदादयः शब्दा 

ऋधेवन्तो भविष्यन्ति तख्ात् युखनिधय इयेवं प्राप्रम्'?भा० 

«अषि बा नामधेयं खात् यदुतयत्तावमून्येमधिधायकत्वात्?' 

१,३,२,्० “पि वा इति पच्य विपरिकत्यं ते । नामधेयं 

ख्यात् इति प्रतिजानौमदे, एवमविहितमर्थे विधारूति 

ज्चोतिष्टोमात् यागान्तरं, खतिशैवं यागमभिधाखयति, 

इतरथा अखतिरुद्धिदादोन् वच्यन्तो उद्धिदादिमतो 

खज्चयेत् ! उद्धता जागेन कुययादिति । यागेन कुयात् 

षति यजेतेव्यख्याथैः करणं हि यागः |` उद्धिदाद्यपि 
ढतोयानिदह्थात् करणं, तत्र उद्भिदा यागेन इति कर्म- 

नाश्ेयत्येन सामानाधिकरण्यसामञ्खयं, द्रव्यवचनत्वे 

सतर्धलच्षणया सामानाधिकरण्य' खात् । तिल ् तणा 

पिवशये च शटिच्धायसी । तखात् कमनामधेयम् । "नतु 

मरसिद्ं दरव्यवचनत्वनपङ्क येत, अप्रसिङ्ध' कमेवचनत्व' प्र- 

वतिन्नाओेत' उच्यते, कतोयानिदू^यात् कमेवचनता । कुतः ? 

ऋरणवानिनो हि प्रातिपदिकात् तीया भवति, करणां 

व यागः, तेन यागव्रचनमिममलुमाखामद्े | 

“नेत्य् क्र अदि तोयानि सति उद्धिदादिभ्यः 

यब्दरभ्यो यागे बद्धिरत्मद्येत, खारेतदे, न ह्हि नो बधि 

खत्मद्यते, तलात् श्ववुक्गम् । ढतोयावचनम् अन्यया 

नोपपद्यते” इति चेत् । काम नेपपादि, म जातुचित् 

ऋनवगम्यमानेऽपि यागवचनो भविष्यति, त्नात् गुयति- 

अदः } लच्येति चेत्, वरः लक्षणा कल्यिता, न यागाभि- 

चान", लौकिको हि जक्लणा, इटो ऽप्रसिदधकल्पनेति । अपि 

चयदि नामधेय विधीयते, न यागः यागः) न ना- 

भण्यम्, उभयविधामे वाक्यभेदः" इति । . उच्यते, न 

नामधेय विधायिष्यते, ्मदुवादा डि उद्भिदादयः। 

कुतः प्रा्ठिः ९ इतिचेत् । ततोऽनिधीयते, उच्छन्द्सा- 

म्यात् भिच्छन्द्सामय्यौ ञ्च उटुभिच्छद्: क्रियावचनः, उ- 

भेदन" प्रकाशनं पन्ूनासनेन क्रियते इ््युद्धित् यागः, 

शवमाभिखष्डयेन जयात् अभिजित्, वि्चजयात विश्वजित्, 

खव सर्वत्र | अतः कर्मनामधेयम् | यज्चप्रह्तिठगेष- 
उमर्धैकः दूति, नामधेगेपि गुणफलो पबन्धे ना यैवत्, 

बरखयात् कसंनामपे यान्य वंज्ञातोयकानि-द्ति सिद्धम् "भा 

©\ 

गवामयने यन्नो सप्रभभासिकोत्तमाभिञ्चविकस्याने एकदत 

दिनि । `सप्रमख मासस्योत्तवयोरभिक्जवयाः स्याने 

तिष्द्ब्यहोदधरात् उद्धिद्बलभिदौ' आखरश्रौ० १२, 

१,५,सप्रमखय भाखखय ये त्रयोऽभि्चवाः तेषां वौ उत्त 

माभिञ्लधौ तयोः स्याने लिषटत्स्तोमको ब्यहोदशरातरः 

जद्धिद् षरलभिदौ च इ अह्नो दइयेताति दाद्याहानि" 

नाराण० । गवामयनशब्ट् विदटतिः । 

उदड्धिद उ उद्+भिद-क | १द्वादौ पञ्चविधे स्यावरे } 

२७द्भेदक्े बि ° “होता यच्चत्तननपातमद्धिदम्'" यज् ० 

९८,२५ “उद्भिदः यन्नफलानाशद्े तारम्" वेददो° । 

उद्धिन्न लि° उट+भिद-क्रं । \उत्यत्ने कर्मणि क्त । रे दिषारने 

दलिते च । ““योकनोटभिन्भे खवा” । 

उद्धत बि उद्+भ-क्घ | १उतपन्ने “शिवलिङ्तयोद्धतः कोटि- 

ष्ट्य समप्रभः तिन्त° पु° ‹शण्ट्रमथनोटुमूतंः” कलस- 

भन्तः न्यायमते रे प्रत्यश्षयं.ग्ये उद्ग.तखूप नयनख गो- 

चरः” उद. तश्यशेवदृद्रव्यं गोचरः शोऽपि च शचः" 

भाषा° । उद्ख.तत्वञ्च उद्धवापरपय्ांयो खपादिविरेषयु- 

चगतौलातिमेदः कणा० त्रटत्तौ उक्तः यथा 

“कनेकद्रव्यसमवायात् खपवियेषाच्च दपोपलय्वि.""क ० ख. । 

“तेन रसगन्वश्यर्थेष न्नान" व्याख्यातम्” सू ०।“्पगतो - 
वि्ेषोद्धपविशेषः तद्धोद्ध.तमनभिभूतत्व ख्पत्वच्च तस्मादरप- 

स्योपरलञ्िः) नन्वेवं परमाणोद्खक्ख च खपं ग्टहयो- 

तैत्यत उक्तमनेकद्रव्यसमवायादिति अनेकपदं भूयशूवपर 

तेनानेक्षानि भूयसि द्रव्याणि चखाश्रयतया यथ वतद्- 

भेकदटरव्य तरसरेणुप्रश्टति तत्सभवायात्, घटाद्योऽप- 

वयवदयारब्धाः परम्परयाऽनकद्रन्याखवा एव, रसस्सणा- 

दौ खपत्वविरद्ात् चा्तुषलाभावः चाषे तेजसि च 

ख्ध.तत्यविर हात्, । उद्भवः खपादिषिथेषणुणगतो जाति- 

विशेष एव पत्वा दिव्याष्यः | नम्बोव" शुकतातवद्वरभित्व- 

दत्वादिभिर्पि परश्यंरमावाचुपपस्िरेव तत्तद्राष्यतच्रा- 

नात्वकल्यने तु कल्पनागौरवम् उट्वपदश्य नानायत्व- 

श्चो{ति चेन्न गाड़ांककेन्द्रियखहणयोग्यदु्त्रखेपोपाधर् 

द्रवत्वात् तदपाधिषिरहशयैवाचङ्भवत्वाद्, । च्यतद्धवाभाष 

एव उद्धत दति केचित् | तङ्धिन्यभ् अरद्धवस्या येव" व्य- 

वस्थाएवितुमशक्यत्यात् । अतौ ्द्रियविशेषशुखत्वमयुञ्ज,तत्व- 

मिति चेत् श्य" तद्धि रंँन्द्रिबकक्िेषगुरस्येबोद्धवत्वा- 
पत्तेः । रेन्द्रिय्ात्वाषच्छे द्कं क्रिभिति चेत् तल्यम्, 

विभेषयुयेधवे कवोड्ध तत्व जातिः युणगतजातौ परस्र- 
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भागादुपपसतिमे दोषावेत्यपि वदन्ति । तेनेति श्पप्र्यत्त- 

स्ञानेनेव्ययैः यथा ख्पवियेषात् खूपत्वानमिभूतत्ो्ध, तत “ 

श्चणात्, दपोपलख्िस्तया रसविथेषात् रसत्वानसिं भूतत्लो- 

ब्ग. त्वलश्चणात् रसोपलसच्विः एनितरलापि योज्यम्| अ- 

मेकटद्व्यतमधायञ्चातिदेश्यः | घाणरसनत्वगिन्द्रियाणाभचु- 
इवा इन्धरसस्पथेानासयडषम् पाषाणाद्ावचद्धवाद्गन्बर- 

शयोः। तद्धख्मनि तयोरूपशन्धात् वयोः पाषाणाद्वुध- 

श्छ षन त्यर् इत्येके | विभक्तावयवाष्वद्रव्यद्धपादु- 

ज्वात्तदपङणम् एष" रखश्थापि } उष्णजले तेजोङ्प- 

स्यालद्भवात् स्पयेख चाभिभवात् विततकपुंरचस्पकादौ 

ख्परसस्प्थःनामतद्कवादनुपलम्धः । कनकादौ खूपरङ्ग.त- 

मेष शुहणत्वभाखरत्व परमभिभूते । द्दपमष्यभिमूतमि- 

श्योके कनकपहणन्त॒ ख्पान्तरसाडचयात् । अभिभव 

बरूषत्धजातोययडहण्लतमयसरण' न तु बलवत्धजातीयस- 

ग्वन्बमात्रम्, बलवत्धजातोयरम्बन्धखाष्यस्रइणनिष्ष्यतया 

आरहप्पद्धेवोपजोव्यत्वात् नचायडण्प्रयोजकत्वे न बलवद्ध- 

लातोय रमोपजोव्यः, अयडइयसय यद्यप्रामभावदय तद्- 

ऋन्ताभावखं वा वद्प्रयोज्यत्वात् पडहणध्व सख च त- 

ब्राभावात् । दवापि वङ्ि बलवयत्यजातोययहश््लतमयर इ ण- 

अुपपन्रमेगेति चेत् अस्व तथापि शजातोयंद्य बल- 

बच्चे दुर्मते बा ताटथरम्बन्धसत्त्वे वा यहणायहये 
शव प्रयोजके एतेति ख एवाभिभवपदाधः'' | 

ख््धति विरडद्+भू- क्तिन् । १उत्यपत्तो । उव्ल्ा भूतिः । 
रजन्तमविभूतो र्योच्न्येच । “"डस्ण बधुमवान् 

दाता वाचितार इभे वयम् । वरः शम्भ रलं द्येष तत्- 
कृखोद् भूतये विधिः” इमा ०। 

श्रद् इ° उद्+भिद-खच् । १रोमाद्धे । भावे षज् | २- 

द्वि्ोत्पन्तौ शप्रकाये च ¦ “उमाखनोह्धदमद प्रदः" 

कमा ° । “(त योवनोङ्ग द् पियेषकान्तम्› रुः । ^“ 

श्योद्धेद् सह किसलवभृषखानां विशेषात्"? मेष ०} “कन्दो 

गे दावेद्रुमा वारि्ोव'माषः। “हसितं इवाहारो यौव 

मोद्धे दम्भः” ““ष्टङ्गोहि भकथोड्धदश्चदागमनद्ेतकः'” 
खान्द्, | रेनेलने च ""गङ्गोद्धेद खमासाद्य लिरानोपो- 

भितोनरः"माग्वन्सञख, ।खध् द. । चद्ेदनमण्यन् न०। 

अमथोद्ध दन" विप्रा्लतापि कथयन्त्् त 'भा० वन्टस्ख०। 

“द्ध दन' प्रकथनम्” उद्धिन्दे शवरभा ० । 
उदुश्जम् इ० उद्+भ्वम-करणे वम् ग इद्धः { उदेगे भावे 

भ, 

अम् । २खमन्तात् भ्विमख। भावे च, ट्.। उद्धेखणमष्यल न ० , 

खटा 

अङ्खान्त न °उद्+भ्वम-भावेक्र } १उद्ग ष्ठे अभ ° खे कन् । 
धृखितगतो क्क । चन्त तण्य्े भावे ज्ञं | २्बाह्मद्यम्य 
खलट्गभ्वासये। उद्+भ्वम-कीत्तरि क्त र्बान्तियक्तो ४ अदं 
भ्वमणकत्तरि च लि° । “भारौचोद्ध.न्तद्धारोताः रध ० 

ङ्य वि°वद्-क्यप् । कथनोये“अलोद्यं न तल्लाति, मदि 
छष्य,पपद् एबाद्ध साधुत्वम् न एकीप्रयोग इति । 

उद्यत् लि° उद्+या-चद । उद्गच्छति “उद्यता जयिनि 
कौमिनोषखे तेन साहसमसुितं पनः” का०्प्रर ““उद्यन् 

श्खद्रादुव वा पुरोषात्” यज्*२९.,१२। ^नेचेतोद्यन्व 
मादिचम्” सलः । च्त्रियां ङोप् | साच २षिषट, तिभेदे 
चखा च ताण्डजाण दुर्भिवा 

“विद्धभ्यो हिङ्करोति स प्रथमया, तिद््भ्योदिद्धरोति स म. 
ध्यया, तिद्धभ्यो हिङ्करोति श उत्तमयोद्यतो निहतो बि- 
ष्टतिः' । ““यकेकख साम्नः पञ्च विभक्तयः प्रसलावोद्नी- 
थप्रतिहा रोपद्रवनिघनासख्छाः, तन हिङ्कारस्िभिरुहाटभिः 

सव्येन कततंव्यः अतप नटतोच्यते “वान्ते साम्ने 
द्यरिति'" विष्टभ्य इदि “क्रिय चयौपपदख च कपीश 
स्थानिनः" पा० क्ख चतुर्थी विखकचो गात चि 
यत् एकषचनसतन््म् उक्वादेष हेतोः” अतद््वोऽषण् द्- 

गावासो ड य् रिषेः । शंषत्तरलापि डङ्कारषि- 
धायकेषु षाक्यष् योजना। स हष्रोति र हिक 

प्रथमया लिर्क्रवा मवेत् अयं प्रथमः पन्वी- 

¶:। लिदधभ्यो हङ्करोति स हिङ्त्तं मध्यमया ` 
लिशक्घया गायेत् यः दितोयः पयौयः, धभरपि 

तिषभ्यो क्ङ्करोति रू हिद्गत्तं दंवखोत्तभा 
अन्त्या तया विश्या गायेत् एषः डरतोवः पथय 1 

अनेन पय्धावेखख लिदतृष्लोमः सम्पद्यते उशऋप्रलारेक 
विधा बत्तत दूति बिद् स्तोमः तख विट तिरेषा उद्यतो 

खङ्गं गच्छन्तो छकतेल पर्यारेष प्रथभमध्यमो तमके ख 

गममाद्न्वख्ने यमेषा दबिष्टतः प्रथमा विष्ट तिः भार 

शामस ° भाष्ये माघवेनञउद्यतोनाभकविशटतेः प्रकारः खट 

दशितो यथा पठितानां नवानाष्छडां गान विभिः पर्या 

यःकत्त व्यम् तन प्रथमपरयावे निषु सक्रषु आद्याचिन्ल 
ऋदः,दितोये प्यांवे मध्यमाः, तोये पर्याये चोत्तमाः । 

विष्टभ्य दूति दढतोय्ये पञ्चमो, हिङ्करोति गायतील्ैः । 
सेय" यथोङ्घप्रकारोपेता गोतिश्खिढवृश्लोभख विषति 

(सुवि-प्रकार विषः), असा; विष् तेरद्यतो ाभेति,मा ° 

पञ्चदथस्तोभेऽपरा रदयतो विद्वि; तारमाण्द््थिता यवा 



उद्या 

“तिष्ये डङ्रोति ख पराचीभिः, पञ्चभ्यो हिड्रोति 

श एक्ञया स तिसभिख्य एकया, सप्रभ्यो डङ्करोति स ति- 

 भरुभिस्स एकया स तिषृभिरुदयतो पञ्चदशस्य विष्ुतिः?" 

जा ० “विषु. पर्यायेषु तरो त्रसं ख्योत्क पतय व्यती पञ्चदशख 
किषटतिरिति। लिषु पयाषुत्षरो रं स्योत्कषमेतो- 

व् द्यतोव्य च्यते” भा ०। 

सप्रद शस्तोम्यापरा्यदयतो तनैव दशिता 

4अथोद्यचयाख्यां सप्रट् शस्लोमसयापरां विषटतिमाड' भा०। 

“तिष््भ्यो डङ्रोति स पराचोमिः,. पञ्चभ्यो हडिङ्तोति 

ख एकया ऽ तिरुभिस॒स रक्षथा, नञभ्येहिङ्करोति स 

तिष्छभिसरतिखभिसंस तिषृभिरुधतो सप्रदशख वि् विः" 

जा०। “तिष्भ्यः पञ्चभ्यो नवभ्य इति भेण संख्याया 

अद्ख'गमनादुद्टतो जद" गच्छन्ती रतत्यन्ना षा सप्र्श 

श्लोमख विष् तिः"मा०। 

अयं संेपः गवामयने लिदादयः लोभाः विहिताः तेषां 

लिदटदादिस्तोसानां तिच्लोविष्ट. दयः ( सच्निवेशविशेबद्पेख 

स्तवनानि ) ततर वड््ष्मवसानसाधनस निदत् स्तोमख 

तिखो विष्ट तयः उद्यतो कलायिनो परिषन्तिनो चेति 

तत्राद्या दर्भिंता अन्त्यं तन्तच्छ्टेः वच्छे ते । 
उद्यत वि ° उद्+यम-कत्तं रि- क्त | !उद्यमयुक्त तोद्यमे 

“खाततायी बधोद्यतः" अमरः । भावे क्त । २उद्यमे न०। 

यभेनियमनाथैत्वे कर्मणि ङ्ग । रउत्तोलिते ४उद्यभिते 

"्रडक्तस्ते ज उद्यत आशिनः” यज् ° २९.१५ । “उद्यम्यत 

इ्यदयतः”› बेददो० । “प योदय तकाश्यैकौ" रघुः । 

उद्यति श्लौ उद्+यम-भाने किन् । उद्यमे । “वेशदेवानि 

जोयशमेधच्योद्यवये' अतण्बा० १९२,१,८,१ । 
उद्यम इ, उद्+यख-व्च् न इद्धि; । प्रयाचे प्रयलरभेरे 

रडद्योगे । “निशम्य चैकता तपरे कतोद्यमाम्” ““यथाकः 
सेना न नियन्तुद्यमात्> कुमा० । ३उन्लोलने च 

“विपद ोद्यने लच्छमतिखच्छ, निपातकः 'या ° ख ०। 

उद्यमन न° उद्+कम-खिच्- दह ट ।१उत्चेपणे २उन्नोलने । 
उद्यमित बि ° उद्+यम-खिच्र-क्र। !उत्तोलिते २उद्यमाय 

प्रेरिते! “खाद्ननोमधमदोद्यभितानाम्'' किरा१ । 

उद्यान षन० उद्यायते$नब उद् +वा-ख्ाधारे चट 

अद्ध चादि | आरामे | तत्कर्प्रकारादि चारामशब्द् 

८० ¶ ° चक्रम् । ““बाद्योद्यानख्ितङ्रथिरखन्द्रिकाधौत- 

र्मया” ' उद्यानानां नवजलकयेयूं धिकाजालकानिः "नेष ° 

उद्यानपाल विण अद्मान' पालयति पाल-खअण उपरण०्स०। 

[ ११८३ | उद्या 

( भालो ) उद्यानरच्के “उद्यानपालखामान्यण्डतवस्ते 

खपारुते “कुमः ०! ख. ल् । उद्यानपालकोऽष्यन् । स्तिया 

टाप् अतद्त्वस् । “ततः प्रविशति उद्यानपालिका'' 

मालविकाग्निभित्रनाटकम् | 

उद्यापन एुन° उद्+या-खिच्-च्द्र् अदर चादि । ब्रतादि- 

समापने बतप्रति्ायाम् । हेमाद्रौ व्रतखण्ड 

''डद्यापन' प्रषच्छामि" इत्यसङत् व्रतभेदे प्रयोगः । प्रति- 

ठा च कम््ान्तरः न तदङ्गमिति रषु° । 

व्यतासामान्यपरकारः ब्रवतदच््वाटौ अनुसन्वेयः । वि्रषतस्तु 

तत्तद्तरतोक्तविधायवाक्येभ्योऽबसेयः विस्तरस्तु हेमाद्रौ व्रत- 

खण्ड दण्यः । तनं तिथि त° जतारम्भप्रतिष्योवं- 

च्य कालमाह ज्ोतिषे “्ुरोग्टंगोरण्वगास््े पाधके 

सिंहके गुरो | वक्रिजोवाषटविेऽद्कि युषादिव्े दशा- 

हके । पू्ैराथावनायातातिचारिगुरयत्सरो । प्रा- 

साजिगन्तुजोवख चातिचारे लिपच्तके |! कम्पादयज्ख,त 

सपरा नोचस्थे ज्यं भलिस्ह.चे । भातुलङ्कितके सासि 

चये राद्युते युरो। पौषादिकवतमांसे चरयाद्धित 

धे | रकेनाद्धा चंकदिने दहितीयेन दिननये। द~ 

तोयेन त॒ सष माङ्गपल्यानि शभान्विताः। विद्या 

रम्भ्मकथेवेधौ शूडोपनयनोदहान् | तोयेस््ञानमना- 

त्त तथानादिद्रेलणम् ॥ परोक्ताऽऽरामयन्तांच पुर- 

खरणदोक्षष्ठे । व्रतारभ्धप्रतिष्टठा च ग्टह्ारन्ध प्रेशने। 

प्रति्ारम्परये देवकूपादेवजं यन्ति च । दावि' यद्दिवसा- 

चास्तं जोव भाग वद्य च । हासप्रतिमहत्यस्तं पादास्ते 

दादश क्रमात् । अस्तात् प्राक परयोः पत्त गुरोजाडक- 

वालते] पच टद्धोमहास्तेतु भ्टगुवांखोद्शाडिकः 

पादास्तेद दशाहानि ृद्चःशुक्रो दिनतथम्"। एवं बता- 
रम्भ्प्रतिष्योऽञ्जकालोक्तोः छिंहस्वरवौ तटकत्तं व्यता- 

कल्यनं साकमेव हरि ताखिकादिव्रते तद् वजनसखासन्ध्वात् 

तच्छ सिं इस्यर विकत्व नैव निमित्तत्वात् तद्ख॒इरिता- 

लिकाशब्दे वच्यते । सिंहद्यरविककालद्छा शु ङ्जिबोधक 

वाक्य वरतारम्भ प्रति्ाव्यतिरिक्व्रिषयकल्यो नाप्य पन्ते : । 

वृधे काले व्रतानां ठु प्रविष्टां विधिवञ्मरेत् । न तत्र 

कालनियमन्तत्र विन्न परावि दके इति" वचनात् पूरोकाे 

न सभयशुद्धि्ाधिकेति केचित् | एतदचनस्यासूलकत्व. 

माड्छरन्य | 

उद्याम ए° उद्यम्यतेऽनेन उदट्+यम-करणे घञ बा टडिः। 

ऊं नियभगखाधने रचवादौ । “शिक्यपाशं प्रतिम् दते 

अयेतिकन्त - 

२९५७ 



उद्र 

षड्द्याम' दिच्वाद्पाणोति'" कात्या०१६,५.,६, उदज" 

यम्यते नियम्यते यैस्ते उद्यामाः षड्द्यामारञ्जवः ऊ - 

कपरेण्ेतयोयसय) यज्. ° १३, १ ° मन्तव्या ° बेद्दौ ° “षड्- 

द्यामं भवात षडढि दिशो मौञ्ज लित्” “रंषत्सर 

षोऽग्नि क तवः शिक्यश्डतमिद्धि संवतखरः शक्नोति 

स्थातु यच्छक्गोति तसाच्छिक्यश्टठभिरेवैनमेतदधिभत्तिं 

षड व्यासं भवति षड्द्यतवः” शत ° बो ° ६,७,१,१ ६११८, 
उद्याव उ उद्+यु- अप" बाधित्वा “उदि शवतियौति- 

प्रद्रबः" पा० चञ् । ज्वं तोमिचरये अददि ठ॒ अवेव । 

उद्यास ५० चउद्+यस-षञ् । १उदमे कत्तरि संज्ञायां 
घञ् । रे देवभेदे ए° । “खायासाय खाहा प्रयासाय 

सख्वाह्ा संयासाय खाहा वियासाय खाह्नोद्यासाव लाहा? 

यज् ° २९.११, “अआयासादयो देषषिशेषाः”' बेददी ° । 

उद्योग इ०न° उद्+यज-षञ् अहं चादि । १ उद्यमे कर 
करणां प्रयासभेदे ““उव्योगाद्निरत्तख ससहायख 

धौमतः; | इायेवादुगता तख नित्य" श्रीः सहचारिणो" 

नोति° । "“शद्टादिषिषयोयोगकम्् ण) समनसा गिरा” 

या ° खटतिः।“उद्योगं सव्व सैन्यानां दत्यानामादिदेश इ” 

देवीमा °| भोजसेनवत् उत्तरपद लोपे २उद्योगपव्वःखि च । 

"उद्योगः सैन्यनिर्याणं शे तोपाख्याननेव चः? भा०खा० 

१अ० “द् योगे भरतयरे ठः मव्वं कासयुखान्वितस् । भजनं 
भोजयेद्विप्रान् गन्धमाल्यं रज्ुतान्” भासा ० द° 

उद्योगपर्बन् न° उदट्योगख प्रतिपादकं प्च । व्यास 

रचितभारतान्तगते पञ्चमे पबखि। “उद् योगपव्वः 

दिन्नेयमतञश्च महाद्ग, तम्”? । ““उद्योगप् विन्नेय' १- 

चलम ष्टखतः परम्” तत्रत्य ता न्त्पवर्यं | ““छद्योग 

पव्वं निर्हि सन्धिविग्रहसम्मितम्? भाग०्खा० १अ० | 

उद्योगिन् ति°उद+युज चिन् । उडयोगयुकत । ““उद्- 

योगिन परुषसि'हरपेति लच्छरदेन देयमिति 

कापुरुषा वदन्ति । ट्ष निद्धत्य कुर् पौरुषभात्मशतया 

यल्ने कते यदिन सिध्यति कोऽत्र दोषः” हितो + 

उद्योजक लि° ऊद्+यज- खव ल् । प्रवतं क । 
उद्र षुउनत्ति क्िदयति उन्द्-रक् | जलवपिङ्ाले । (उद्दिराल) 

उद्रङ्ग(ङ्ग) ए सौभरे व्योमचारिषएरभेदे जटाधरः । 
उद्भृ इ० उद्गतोरघो यसत् । रथक्गीजे । उद् गतरथ- 

ल्यः पलो यख । ता्नचरडवि्गे । मेदिनि; । 

उद्धपारक ए "टतराषटङृठे जातान् शुणु नागान् यथा- 
तथम् ' इत्युपक्रम्य “भेरजाखर्डनेदाङ्गः पिशङ्गो द्र- 

| ११८४ | उद 

पारक" भा ०आा०५७अ ° सर्पसन्ने हतनागञक्ताः । [च 

उद्विक्त वि° उद्+रिच-क्त। १अतिशयिति,र अधिके, रस्ये 

उद्रेक षु" उदट+रिच-षञ् । द्धौ, रअतिशये, र उपक्रमे 
च ।“गतोभक्य् रेक प्ररिणतिमसौ चक्रव एुषा'?ुष्यदन्तः ॥ 

“प्र्तोयते धनोदरेके जनानामविजानताम्" भा०्वण 

१६२ अ० । “क्लेहोरागच तन्वा च मोहो क केव - 

लः'' भा०्अलु०र्अ० । ४मह्ानिन्बे स्त्री राजनि” । 

उह'श्नौय न° सामभेदे। ““तदाह्रीर णव वा रषा होला 
यद् च्छावाक्या यदच्छावाकमनुसन्तिढठत रईश्रेमां भवितो- 

रिति यद्य् कथ' ख्या तृन ककुभ दोहं शीय ञ्चान्ततः प्रतिष्टा 

वीये" वा णते सामनो वौ्यःरवान्ततः प्रतितिष्ठन्ति", त्रा ० 

“अतो यदोयखकथस् उक्धसंस्थ' खात् उक्गदोषपरिहाराय 

त्रौ ककं चोद शोय" चोभे सामनो अन्ततस्तृतोयसवनखान्ते 

प्रति्ठाये लौककृभं बद्यप्राम उद योयमच्छावक्यसामेत्ये व' 

कत्तव्य इत्यथः" ताण्त्रा०्भा० ; 
उदत् लि ०उद्. उत्कपि तखभावोऽस्यसख वा मतुप् मख वः । 

१उत्शषट उन्नते च । “ख॒ उद्तोनिवतोयाति बेविषत्” 

ऋ ० ३,२,१०। “उहतः उच्छायवतः” भा ° ““जदत्सवद्धा 

अणोतना'" १,१६१,११ । “उदतृद्न्तेष'' भा ०। 
उद्त्छर पुण उत्क्रान्तोरविसंक्रान्ति' चान्द्रोमासोयतर प्रा०ब०। 

वतसरपञ्चकान्तगेते वत्सरभेदे इदावत्वरहावदे विटतिः 

. उद्ावत्रोऽष्यव्र । 

उदपन न °उद्+वप-च् ट । १दाने रउन्तोकने (तोला) । 

“उखायाम लोद पनमस्तमिते पात्रे" ““अलुदिते भखोहप- 

नादि” काल्या १६,६,१,२ । उतृक्रान्तोवपनम् अव्या० 

स० | ३उत्पाटने च। 

उद्वमन न° उद +म-ल्य् ट. उडपस्ैख धावरथाुगम- 

नात्रमत्र । वसने । उद्वार शब्द् षिटतिः। 

उद्यस. लि ° उद्ृतं वयोऽन्न' यखात् प्राच्व० । अन्नोत्पा- 

दके वायौ “अपां रससदयस' श्डग्येः सन्त सभाद्ितम्” 

यज्ञ ° €.३, “उईत' वयोऽच्न' यख्ात् वायोः स उद्या 

वायुः वायुनेव हि धान्यानि निषपद्यन्ते ” बेददो °। उत्- 

ऋनन्तो व्यः कालिकरावस्थाम् अल्याश्स० । अतिक्रान्त 

वयसि बद्धे न्ि° । 

उदत्तः एु० उद -टत-वड । १अतिश्वे २श्राधिक्ये च | 

(उपचान) णिच्-घञर् । चरूणविभेषं : रदेहस्वमला्यपशा- 

रणव्यापारे । 

उद्त्तं न न° उद्यं तेऽनेन चद् +त - च् करणो -लय्,द् । 



उदहा 

$शरोरनिर्मलोकरणद्रव्यादौ । बूर्ेरुदत्तं न: पालो तैला- 

क्ामवचखं येत्” बुखु° । “नाक्रनेद्रक्तविस्् लरोवनोह- 

त्त नादि च” या०ख्तिः। भावे च् 2. | रद्रव्यभेदैः से हा 

दयप्र व्यापारे च| “उदक्त न वातद्र' कफभेदो- 

विनाशनम् । स्विरोकरणमङ्गानां त्वकप्रसादकरं परम्? 

“यवाश्चगन्वाय याहं सिल दोह तेन तम् । शतावय्य 

गन्बाभ्यां पयस्धौरण्डजो वनेः" “ततोऽस बलातेलमभ्य- 

क्ा्यैऽवचार्् मृ यवपिष्टशदत्तं नार्थे ' चख ° । शविलेपने, 
४ त्रभे च । उद् +इत- लुट् । ५उत्परतने दैउनग णडने 
च "“गानखोत्त नङ्खौव हतः संवाहनानि च" इश्चु० 

“ चर्टुलशफरोदत्तं नपर चितानि" मेघ ° । 

छडत्तं नोय त्रि ° उदत्तं नाय {हतम् ऋ । उदत्तं नसाधने दव्य 

_ “ददशतत नोयं गोधूमधनूेमिति"" दगा चा पञ्चतः । 

'द्द्ैन न° उद् +डध-स्,ट । १अन्हारे लिका ०] णिच 

च् द् । रडङ्गनासम्पादने । स्य्, । रेटदिसम्पाद्के बि०। 
उदरंण न ° उद्+वहे-च्युट् । १ उन्द् लने २ उत्पाटने ३उद्ग- 

र्णे । ्ञ । उद्व उन्दूलिते वि 
छद ह इ ०उदहति ऊं" नयति उद्+वह-अच् । पुत्रे ““एन्रा 

म्नो नरकाद्यस्रात् पितरं नायते खतः” ख्टतेस्तख नरक 

ल्राणकनतेत्वात् तथात्वम् रवं शकारके“उद्यमस्तसतञ्च रष 

हडात्” “पाधि बोडददद्रषुदष्ः"रघुः रेकन्यायां स्त्री उच 

प्वड्ायोरुपरिवडति अच् 1 वायुसप्रागेते 8ढतौयख- 

ज्स्यं वायौ एु०। आवड्शब्दे विद तिः“खावद्ः प्रवस्ेव 

विवद्श समोरणः । परावः संवह उदद्ञ्च महाबलः । 

तथा परिवहः श्रौमाहत्पातभयशं सिनः। इत्ये ते चुभिताः 

शप्र मारुता गगनेचराः” हरि ०२रदैचख० | बा० भावे 
छप | ५ विषादे “शरूडोएनयनोदद्धान्”' राजमा० । 

दहन न ° उत्तोलप वहनम् । उत्तोल्य खन्ादिना वने । 

“कष्णन रेोददहनाय शेषः" कुमा० “केलास 

नायोहहनाब भूवः” “अआपौनभारोदहनप्रयब्रात्?' रषु° 

श्विवाद्धे च “भुवः प्रयक्तोहनक्रियायाः? रघुः । 

“कम्य पितादद्यात् छतसं सार कमपद । पिण्डानो - 

इष्हनात्तेघां तदभावेऽपि ततुक्रमात्" ख्टतिः । 

उद्वाट्न न° उद्+द-णिच्-चुट् । !उज्ख रावेदने । “उप - 

दीच्तौ सतेष्वग्निष॒ नखनिहन्तनाद्य् दादनान्त' साच्निपाति- 

कम"' कात्या ० २५,१४,२, ““उपदौच्वो नेदि्ः खानग्नोन् 

रिद नखनिठन्नाद्युदाद्नान्तं साच्निपातिकं क्यो इरव्यात्” 

ककः | उद्वादनप्रकारद्च अनण्ना० २,२,१,२९., दभि. 

{११८५ 1 उद्वा 

सयथा “चयक उददति दोक्तितोऽयं ब्राह्मणोटौ च्ितोऽय 

जाद्धण इति नियेदितभेवैनभेततृसन्तं देवेभ्यो निवेदय्यं 

महावो्योयोयन्न' प्रापदिव्ययं बुद्राकेकोऽभूत्तं गोपायत 

व्ये वैतदा विष् काह” । “उददति उद्खौराेदयति"" 

२उद्ंवांदयकर्े च उदू+वच-णिच् भा० लट् । 

उद्वाबचनमप्यल न° “यथेन्द्र उद्वाचन' लब्धा चक्र 

अधस्पदम्? अथ० ८८, 

उदान इ उद्+यन- संभक्तौ घञ् । १उदइमने णिच कम्र र 
अच. | रेउदमिते व्रि ° रायमुकुटः । 

उदान्त न° उद्+वम-क्त । रतोदमने उदगोख" अमर; । 

उहाप ष” उद्+प-भावै धञ् । !उनद.लने २उड्गरणे । 
शशरयमाण परिपरिव्यागे परात् “ावापोदापाभ्यास्" 

सक्ता ° । कं खि वञ् । उद्वाप्य सद्चौयमाने ४भद्ादो । 
“कपालानि भखोदपि कुत्" कात्या० ५,२,६, 

भखोहाप शब्द न प्रह गाहहेपत्यादिखरेभ्यो नखोद्त्य 

यो राशिः क्रियते शङच्यते ककः” । णिच्-भाये 
अच् । ५खख्डने । 

उद्वाय ए° उद्+वा-षञ । $उदाखने रउपश्मे | तत अआ 

चारे किप् । उद्वायति । “वायुवाव संवगौयदा वा 

च्ग्निर्ह्ायति बायुनेवाष्ये ति छा०ॐ० । “उद्वायति 

उदासन' प्रापनोव्युपशाम्यति'' भा० | गणव्यत्ययोवात | 

उडास. उ° उद्+वास-षञ् । स्स्यानातिक्रमेण च्यस्तप्राप्नौ 

“खमरावल्यादीनां एरौणां दिशणोत्तरोत्षरेण कालेनो- 

इासः" छऋा०्डन्भा० | ततः बलादिण्डूनि मतप् वा > 

उद्वाखिन् उद्वासवत् तदति लि° स्तिया ङोप् । 

उद्ाम्नन न° उद्+स ल्युट. । ¶मार्े उद्+वस+णिच- . 

च्, ट् ।रविखजेने । स्तु गादीनाम् उज्ञोत्तलनेनान्यर स्या - 

पनद्धपे अग्नयाधानाङ्ग ३संस्कारभेरे “आप उपस्य.श्य 

शालाद्वार्य परिख्रणण्ूलससादन प्रोक्ताज्चनिपैपणाधि- 
अयश्च कलं माजं नोदासनावे्लणानि रुत्वार्नौभ उत॒प्य 
पश्चाटाज्यपहणम् "कात्या ०९।,१,२.,“अन्रोडासन माहवनोय 

खरायिखः २,७,८, “आज्याधिच्रयणसुक्सं माज नो इास- 
नाचे्तानि" कात्या० ८,९,३१, शस्वानान्दरनयने च 

“दक्तिणतोऽधिच्रयखोद्वाखने'” २५८,६.,भ्खनि अधिच्रय- 

श्दासन' "व गाङेपतलयाट चणा दिशि हर्यत” कर्कः । 

उद्वास्य अव्य: उद्+वस-णिच्- त्यप् । विष््ज्ये त्यये '“उडान्य 

देव' स्वेधास्त्ि" तन्त्रम् | रस्टानान्तरः नी्वेत्यये च 
क्भखि यत् । रेउन्तोलनोये ४उरसीये च लि ०) 



उदा [ ११८१} उदा 

उद्ाह यु° पुऽ उद्+वद्ध वञ् | विवादे च न्ञानविशेष वाचा दच्ा मनोदत्ता तकौ तकभङ्गला । उदकस्सर्भिता 

द्तिरषु° येन ज्ञानेन मभेय' भाया, भमाय' पतिरिति 

व्यवहारो भक्ति तादशं ज्ञानम् । तञ्च सम्बन्धभेदेनोभय 

निस् । चरमसंख्कार इति नव्यनेयायिकाः। चरमत्वञ्च 

स'स्कारप्रागभावासहचरितत्वम्। दितीयविवाहस्य स ख्का- 

रत्वाभावात् ततुप्रागभावसत्वे ऽपि आाद्यविवाहे चरभत्वा- 

च्षतिः। तनं च स्त्रियाः संस्कार द््प्रतया विवादसव्यवद्धार,। 

यद्य पुरुषस्य विबाद्धात् प्रागेष रङ्ादिष जातेष् मरणम् 

नत्र एरुषे च् ङादौ संस्कार प्रागभावासचरिततवात् अति- 

व्याघ्र जतत् नाग्यस् | किन्त शस्त्रविद्ितस स्का रान्िमत्व- 

जेव चरमत्वजिति युक्तम् । शास्त्रेषु च खंस्कारोघ विवा हश्ैषा- 
न्तिसितया विधानादितरेषामुपान्तिमितवादिनेति नातिप्र- 

सङ्गः! यपाहवनोयादौ यथा संस्ारादेव तत्तच्छ्द परहत्तिः 

एदं शास्तरबिधिना कऊतस'स्कारयोरेषव दस्यत्योस्तच्छ- 

ब्टप्रञत्तिः। सख््ोरश्ालौकिकत्वात् तत्ततकर्मकला- 

पाध्य इ्तिन अादालभातो तत्सिषिः। अतरव “अवित 

जह्धचये लतत ण्यां स्तरिय खदयहेदिति" या ° खटतौ ““उदद्ेत 

दिजोभार्यम्” श्त्यादो च विधिश्रक्णस्, अदानमाव्रख 

प्रमाणान्तरप्राप्रतया सदे विधित्वासन्भ्वात् अप्राप्रप्राप- 

कच्यष विधित्वात् अतण “पाशिखडहणिक्रामन्त्ा नियतः 

दारलच्षणम् । तेषां जिष्ा तु विज्ञेया विद्धिः शप्रमे पदे 

दति भनुना मन्तरविगेषाणामेव भार्यत्ख्पस सञार प्रयो- 

जकत्वमभिद्ितम् । खाद्ान नान्न वातवे तख च लौ- 

कित्वात् ग्दह्ोतेतरदृव्यवत् तदहानविक्रयाप्तिःस्था् 

“न निषक्रयविसर्गाभ्यां भक्तं मार्या वियुज्यते" इति कात्या 

यनेन दानवित्रयाभ्यां भाययेत्वविगरमाभावं वदता च 

बिषाद्स्य लो किकत्वं निरासितसम् | किञ्च विवाहसंख्छारख 

शैले य याविधानभेव तत प्रवात तव्यम् । विधानाति- 
करभे च करतुः प्रह्वायोऽनिष्ट च फलं मव्रतौति गम्यते । 

लंदहिघानप्रकारस आश्चर०ग्ट० .१,४, कर्डिकाटौ दितः 

अन्येऽपि प्रकारस्तत्तट्ग्टद्यकारेरक्गः। स च ततोऽ- 

सेयः । उदाहे वञ्जयनोयकन्या; ख्टतिषु दथिता यथा । 

`'असपिर्डा चया मातरसगोा च या पठिः सा 

प्रयस्ता दिजातोनां दारकम्प्णि मं धने '" महः । खसपि- 

शडाच असपिण्ड ग्ट ५४१ ° भतभेदेनोक्ताः । ““खमन्य 

पञिंकां कान्तामसपिख्डां यवौयसौम् । अरोगिणीं 

भ्वादमदीमसामानाषमोत्रजाम्” यान्न, । अन्व 
(5, । “सप्त पौनभेवाः कन्धा बज नीयाः कुलाधमाः | 

याचया च पाखिष्टोतिका | आग्निपरिगताया च 

गम् प्रभवा च या। इत्येताः काश्यपेनोक्तादकन्ति कल- 
सग्निवत्” काश्य० । “तन्न॒ सपिख्डासगोत्राशमान प्रव- 

राद भाय्यात्वमेव नोत्पद्यते रोगिण्यादिष भाग्थात्वे 

खत्पन्चेऽपि दषटदोष णव ""सिता ° एवभेव रघुनन्दनादयः । 
सभानाषाञच आभेशब्दे ८१२ ष्ठे दर्भिताः |“ “समयेन 

भावरभ्ये के नेच्छ न्यदा कम्पं स्वि । जन्दनाम््रोरविन्ना ने 

द्हेताविशद्धितः""इ्ति उ०्त० व्याः । “माठलद्ध चता 

सूद् भागोलां तथेव च । समानप्रबरां चब गत्वा 

चान्द्रायाण चरेत्" °भिता०ङ्ट °| "खा सप्रमात् पञ्चमा 

बन्व् भ्यः पिदटमाढतः। खविवाद्या सगोत्रा च खमानप्रव- 

रा तथा । पञ्चमेशेप्रमे वापि येषां वैधोहिको क्रिया । ते 

च सन्तानिनः स्वे पतिताः खटरतां गताः" नारद्ः| बन्धश्च 

उन्तराधिकार शब्द १०६६४ ० दभ्रिंताः। “सगोत्रा स्ेदमन्या- 

उपयच्छ ््राढवदेनाम् बिग्टयात् सस्लाना्ेयां विषाद्धय 

चान्दरयणं चरेत्” मन्दः ““समानगोतरप्रवरां सशद्राद्योप- 
रम्य च । तद्ासत्पाद्य चाण्डालं माह्ण्यारेव इयतः । 
च्छाप०। “सर्व्वाः पिदटपत्यो मातरस्तङ्ध,ता मातदा खद्- 

पत्यानि भगिन्यस्तद्पत्वानि भागिनेयानि ता धश्च. 

नोऽविबाद्धयाः अन्यधा सङ्रकारिणख्याभ्यापयित- 

रिति" समन्तः । “'अध्यापयिठरेतदिवाइमन्तपाठयि द- 

देतत् सष्ुरकारित्वभिति" रलाकरादयः | अभ्याप- 

विदरृरोः कन्या अविवाडति रघुनन्दनेनोक्गम् “समान - 

प्रवरा वाऽपि शिष्यसनलतिरेवच। ब्रह्मदातनूं रोचव 

सन्ततिः प्रतिष्ष्यते मत्खपुण | “मादयंच्राम 

यद्य खात् छप्रसिहमथापि बा। तन्नाशो या भवेत् 

अन्वा माटनान््ीं प्रचक्तते। प्रमादात् यदिग्ह्कोयाव् प्रायु- 

खित्त' घभाचरेत् । ततच्ान्द्रायणं ऊत्वा तां कन्यां परि- 

व्छयेत्'" मत्ख पु° । तथा श्यालिकादएव्रया अपि एत्र 

स्यानिकतया अविदाडप्रतवमृक्त दत्तको ° दग्यम् । अत्र स~ 

पिख्डविषयेऽपवादः“सच्चिकर्बेऽपि करव्यं िगोत्रात् परतो 

यदि” । भवद्य ए० | “असम्बन्धा भनेद्मात्ः पिख्डे 
नेवोदकेन वा । खा विवाद्या दिजानीनां लिगोवान्तरिता 

चया" | भुः | श्द्राणान्त अविदिष्टादिशटगोत्रभागि- 

त्वेन शगोललाविवा्टो न निषिद्धः इति रघनन्द्नाद्यः; । 

“दिजानामसवरसणा च कन्यापवभस्तथा'' दष ०ना० उक्त: 

` कलौ असर विवाहनिषेधार्ताहियेषोनाभिष्ित्; । द् 
॥ 



उदी 

लिश्खां भाठलकन्योदाद्स्तु चिष्टौरपि कियते तख 

खटतिरविंर्डतये ऽपि किद्धित् च्रौत' लिङ्गमास्याय तेषांतथा- 

अरणमिति बद्दः | तथ्य श्रोतलिङ्गयान्याधपरता पराशर 

भाष्यादौ दशिता । अतण हारकार्पद््िणदे यवानां 

लथाचरण्ये भाग०। ० स्कन्द् । “यद्यष्यदुखरन् वैरं सूक्मो 

छष्णावमानतः । व्यतरत्, भागिनेयाय शतां कुर्वन् खद 
प्रियम् ' | “दोह्कित्रायानिरुङ्ाय पौनीं रुकायद्दद्गरेः। 

रोचनां बदवेरोऽपि खडः प्रियचिक्ोषया जानन्नधस्प् 

, तद्यौन" स्तं इषा थवशथालुग 1 अधर्मे जानच्रिह्यक् 

तेन तद्याधभेत्व म् ।“माठचश्च इतामृदृ ति प्रारुक्चनाञ्- 

ताधर्मतवस् व्यक्तमेव । स च विशाहोऽदटविधः “बाद्यो- 

देश रेवाधेः प्राजापल्चस्तयाऽऽरः । गान्धरगो रामच व 

पेशाचश्चाटमोऽधमः"सनुः एतेषा ल णं तस्तच्छन्द् दण्यम् । 

“वेन भायां इता पूर्व" कतोद्वाहा पर्य वे” इरि वं ° । 

उद्वाहन न° इदट्+वह-खिच- च्छा ट् । १पुनादेखदाहसम्पा- 

द्ने २च्नयने श्स्थानान्तरनयने | उदाद्यते स्यानान्तर 
.जोयतेऽनेन उदु+-णिच्-करणे च्छ्, ट् । ४उद्ारण- 

साधने"उद्षाटनं षटोयन््र शलिलोहा इने प्रः" अमरः । 

उद् +व्ड-खाथ शिच -भावे चट. । ५ विवादे । वाड- 

नद्य इखाकभेशष्योपरि वाहन केण यल । ६दिहल्ये 

चेते यत्र प्रथममेकवार' शष्ठ पुनः कपण'क्रियते तादे 

सेते हेम ० । ( टके (कड्डि) हेम । 

उद्वाहनो खली उद्रष्यरते खाये खिच -क्भेषि ल्यट् | षरा 

उदहाहिक नि* अदाः प्रयोजनमख ठक् संत्तामूरकपिधेर- 
निन्त्वात् म इद्धि; | विवाहइसाघने मन्त्रादौ “नोद् 

दाच्िकेष सन्तोष विधरायेद्नः कचित्" मतुः । इडधौ 

खो ट्वाह्िकोऽष्यत् नि०। 

उद्वाहित इणस्तलो उदवाहोजातोऽखय तारका° इतच् | जा- 

तविषा “जाते दद्धे तथेवाश्च गते च देत्यसन्तिखि । उद् 

बाह्हितायां कन्धायां दस्पत्योरोकनाअनस्” राज्ञमा० । 

खद्वाहिनौ खो उद्षाहः उदरं साध्यसयाऽच्तयखाः इनि 
डोप | र्वो मेदिनिः 

खद्िग्न लि° अद् +विज- क्तरि क्र ¦ उद्वेगुक्ते, ` निम- 

म्नोदिविम्बं छोरेः पपे दोनेच मेदिनो" भट्टिः । इः 

षरिङ्ाराचमतय। रव्या हंस चित्त, ९च्भिते च | 

खष्टोक्तण म०्डद् +बि+-द्च-भागे च्युट् । १जर्ुट्ौ । करथो 

च्यु । रेववृाधने नेो ^्छोजनोद्पौचचणकौ हदोख- 
खम् ' रषु: । 

४दै धा०्भाग र 
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उहोत नि उद् +वि+इ-क्घ | विथेषेषोद्गते । (ख्वला- 

पिदचोया ) शमन्तात् ज्ञाबिते ““ततोयुधिदिरानोकखद्- 

बौता्ेवनिखनम्” भा० दोर १६अ० | 

दुत्त नि ० उद्गतो इत्तात् निरा ०स° । १इदत्ते । उद् + 

हत -क्त। २उत्चिप्ने रेभक्तोच्िते । ४अधिके । ^उद्- 
इत्तोष्हि न्यः समधिकफलमाचष्ट 2 

“कल्य तयोट् गत जिवाखेवाम्भः'? 

५चुभिते च “उद्षटत्तनक्रात् ससो कमव्ज'रुः। 
खद्धग इ० उद्+विज-षञ । ?व्याङ्लचित्ततायाम् रविरड- 

जन्ये दःखोडमे, “जनोभि; सोहे गः प्रणय विडङ्तिध्व - 

स्तरुचयः'' किरा० । “बडे गभियं ब्रजेदिति” रषुः। 

“अान्तोदे गस्तिमितनयनं दष्टभक्गिभवान्धाः "मेष ० ।“वोजि- 

ज्ञाप बाधते उद्धे" जनयति थिरोग्टक्कोते नार्िकाञ् 

खादयति स कटकः" दुदु, | ^बङ्खोमेष्वष्यतुदेमो माधय" 

परिकोत्तितस् सा०्द्०] ३भये च | ४गुवाकफले न °! उद्तो- 

बेगोऽखात् । ५ निञ्ले,ईैस्तिभिते ऽथोघगाभिनि च निर! 

उद्धेजन लि° उड्+विजञ-भावे च्ख्द् । १उद्बेगे अमरः 
““परदाराभिमरषेष् प्रहतान् महीपतिः । उदुभेजनकर - 

दंख्ड चिद्कयिता प्राशयेत् "लः तं साधु क । उद्दे- 

जनोय चड्वेजके बि ° ^“परिषरेददुमेजनोयाच कथाः" छ ° । 

उद्धे जित नि° उद्+विज--चिच्-हत । लतोदेगे “उ द्बे- 
जिता बरिभिराखयन्ते ” कुमा० । 

उद्व दि नि°्ड्च्लता भदिवन प्रा* ब नतलोपः | उञ्नत- 

वेदिके ।““विलान' नवशमुदे दि चदुःच्लन् प्रतिषितम्"रषुः 

उद्धेष घ०उद +भेप-भावे षञ । १उत्कम्पने । क्तरि अच् । 

र्तदयुक्ते लि०। ततः तेन निष समिव्यये ९ "इ .ला० अण् 

खेप तचिं लि° । च्जियां ङोप् । 

उद्रेल लि० उतुक्रान्नेगेलाम् अत्यार स | पबेलातिक्रान्ते 

२अखखद्ातिक्रान्ते' “भवमप्रलयोदेकादाचच्छु इ तोदधेः "रु. 

उद्वेष्टन ° उद् +बेट-्् ट् । १ इलतपादयोगेन्बने, २उप- 
ज्जे च । “वङ्गो मधुरता तन्द्रा इदयोदे्टनः भ्वमः 

“दयोदेटन' तना लाखा निररोचकः'" द ° । 

उङ्क" बेष्टनात् जिरा०्त । । शजकछ क्गन्धने नि° 

““कया विदे टन वान्तमाक्छया'' रथः कुमार 

उदवु ° उद +-षह-दटच् | परिखेतरि। ““डदोढापि 

भवेत् धापौी खख्गात् कुङनाविकरे ! | नेश्ागमनजः 
पाष नद ठ शोदिनेदिने"” महानि त° । 

उध्रस उश्क्े कमुा० पर० अकण सेद्, उघ्रक्ञाति ओभादीत् 

व्या° ज्यायः ।. 

भा० अआ० पञ. । 
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खन्द अ 

उध्राम्-बभूव खाक चकार | [सयति ते | खौदिधलत् त 

खश्र स उदृेपे र्ञ्छो च (च शखादाने) चु °सकर्येट ! जघ 

चन्द् कदने रधा ०परऽसकष सेढ । उनत्ति न्तः उन्दन्ति =- 

न्यात् उगन्त् । ओौनत् आन्तम् च्ौन्दनु खौनः-जौ- 

जत् । ओौन्दीत् । उन्द्ाम्-बभूव आस चकार ¡ उन्दिता 

खन्दिष्यति श्रौन्दिष्यत् ¦ उन्दन् उन्द्गम् उत्तिः उच्चः 

उत्तः । ““इतप्र, षाः नसा इव्यखन्द्न् ' ऋ^ २,१,२ । 

“यन याप उन्दन्त्यस्तिशन्ति तटोषधयोजायन्ते” त° 

७,५,२.९ । भुदित्वसपि । ““शिरस्छिशन्ट्ति अदितिः 

केशान् वपत्थाप उन्दन्ह वर्चसः इति" खाञ्च° ब्ट० १, १७, 

७ । शिच उन्द्यति-ते शौ न्दिदत्-त सन् उन्दिदिषति । 

खन्दुर(र्) इ चन्द-उर-उरवा। ` मूषिके मूकिक 

भेदाष्टंशोपद्रवाच्च सचिकित्शाः दख्ण्दशिता अया। 

अथातो भूषिकक्षख व्याख्वाखामः । पूर्वहक्षाः शक 

चषा भूषिक्ना ये समासतः| नाभल्णभेष्धंःरादथ 
निबोध तान् । लाशनः पक्क: लष्णो हिखिरचिकिर- 

सधा । ख्वन्दरोऽखवचंव कपायदथथोऽपि च । कुचि- 

जन्खाजितखव चपलः कपिलस्तथा । कोकिखोऽदण्ल' सच 

मङालण्डस्तथोन्दुरः । श तेन महता चाद कपिचेनाख. का 
सथा । सूषिकच कणोताभस्तथेवा दश्च चढला; । शुक्रं 

तति यलौषां शुकरषः स्प यन्ति वा । गखदन्तादिभि- 

आसिन गाने रक प्रदुष्यति | जायन्ते सन्वय, थका 

कर्थिका मण्डलानि च । पिरुकोपचयचोयः विशषौः 
किटिभानि च । पूवं मेरोरजसोत्रा ्वरोभूच्छां च दाद्. 
चा) दो््यरमरचिः चाखो गलवर्लपनदर्पम् | दद 
पः सभाशोक्गनेतश्च व्याबतः श्य | दःकाखावो 

खालनेन हख्हिक्राच्छदिख जायते | तण्ड खीयककल्वन्त 
लिद्यात्तन समाक्तिकम् | पश्नकेणाङ्ग्चादचच पाण्ड वथ 

जायते| चोयते सन्विभिखाङ्गमाद्ड चावकसन्निमैः । 
जिरोगेकरदकस्यन्तु किद्धात्तव समाक्चिकम् । लष्णोना 
कण् चद यति इदिनेषु वि्ेषवः। विरोषफङ्कण््त 
पिवेत् किंकभच्छना , हिंविरोषाद्चविदगो जम्भा 

खोभाश्जङपन् । पिवेदारगकधादिन्ठ चवान्बसतन शाग्- 
बः | चिक्धिरोष्व िरीदःख शोणो ङक वभो तथा| 

आच्धिनोद्नाङ्खोटक्षषायं बनयेक्त तम् । चुच्छन्दरेक इट 

अरदिंच्यतोऽ सावरछजेष च । यवाशण्धः एष्वयोको गन्धा 

ऽ्वाने यिद्धचिका । चव्य इरीतको एरी निरक् पि- 
दषो अध । यवनाखषेभ्दार इषा चान्न दापयेद् । सी वाऽ- 
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सलम्पो ऽशसेनो्बादुदैये रजा च्वरः। भदागदं शसपि षकं 
चिद्या शभाकतिकम् । निद्रा कषायदन्तेग इष्छोषः 

का्छसेव च ¦ शौदोपेताः भिरीषख लिह्यात् शार 

फललत्वचः । कखिदधेन रुजः शोफो राज्छच दं थम 

खड । खुहे रुचिन्धुषारे च लिद्यात्तत समाकिके । 
अजितेन वलो मूच्छ इट यहः शव्णनेता । तन + 

ो्ोरपिष्टां कालिन्दं सधना कि्ेत् । शचपकेन भवे- 

च्छदम् च्छा च सङ् ष्या । सभट्काशां सजटां चौ- 

देख ल्िफलां छखिडेत् ) कप्किन जये कोधो चवर 

यनव. दमस्तथा । चोदरे लिष्याच्िकलां चंत- 

चापि एन्वाम् । सन्धयः कोकिवेनोयो ज्वरो दाहक 
दारुणः । वर्षाभूनोशिनोकाथसिद्ध तन्न इत" पिवेत् । 
खरुणेना निः क्रदो वातजान् कुरते गदान् । भा 

कष्णन पित्त श्तेम कफ एवच । भहता कपिकेना 
खक् कपोतेन चदुषटयस् । भवन्ति चंणां द् येष सन्वि 

भयडङकसणिकाः । पिडकोपचयासोयाः शोफ श्ट 

दाङ्णः 

उन्द् र(र)कर्खो खतो उन्द्रश्य कर इव पशेभख्ाः गो ° उष् । 

आस्कर् । (उन्द् रकानो ) साये कन् तनव 

ख्न्दुरं इ. उन्द्-ऊस । मूषिके । [ पथे उत शाट" नि° । 

खन्न वि" खन्द्-क्र। किं ! जाद" (मिले) रदवापदे च | 
उक्त लि उद् +मम- क | !उु, रभङ्ति च | “उन्नतेन 

स्थितिमता धुरखदहृता भवः" कुला० "खितः ववौ 

अतेगोर्ौम्" रषः । “बन्ध् रं इच्चतानतम्” अमरः । 

“सधुरोच्रतभ्बु खित द्योः भाषः | 

किर शि० खक्ञो दिनलागन्तागदाधने इ्डपायपेरे ० । 
“खङ्गा प्रभाभिभतदिङ्कियमेन तथत् तासेव काखनियनेम च 

वचि भूयः । स्याडुचनत" दय् गतगेषकयोयेदल्छ ' तेनोनिल' 
दिनदचं नतं रकं च | अथोच्नतादूनदुताञचरेष कभाइद- 

गदशि्गोखयोञ्छां । खात् लनेवद् खितं य् नौन्या 
अ कलाभिघानस्'धि °} “दिवस यद्गतं यञ्ख 

येषं तयोर्यदद्ं वडच्रवं च न्नं यम् । तेनो जते नोनोलतं दिन- 

दलप्रनाखं वज्जवशं त भवति । अयोदताइच्रतकालादुत्त- 
रगोखे च तेने भिता दिष्य बुताद्या श्धा तत््छनम् | 

का छलश्न्चत्यथेः । दद् छनः दय् ज्छथा युधिं लि- 

ज्धया भ्रः कलाश्च" भवति | अननोपपत्तिः । रुशत् 

काके छाया साध्या वशिन् काके साडोरालरन्ते बावतो- 

जिचेटिकानिः चितिजाइञ्लतो रविष्त्ादाङद्चतव शरा । वेषु 
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शाखेन भध्याङ्काच्रतश्द्ध भतशंन्ना | अव चरो्ोनयुतथे- 

श्गकषावख किख ज्या साध्या | साच च्या सष्यावधि्म- 

वति । खच भध्यप्ररेथोऽकोराबर््त्योख्क्डलसपाति 

भवति । यत उन्डण्डलसं पाताभ्यामर्वं महोरानहसखाधेम- 

धोऽ्ैम् | खत उत्रण्डलावभेजोवा साध्या । चितिजो- 

न्ण्डखयोर न्तर" अरार्धम् ¦ आत्रा्धेन वि ताइ्रता- 

इसरो, दस्िष्ये ठ युतात् । यत उच्रगोखे ितिजाड- 

पदका्डलं, दसिष्ये ऽधः । तात् कलाद्या च्छः षा. 

चिताला लिख्धाषृस्तपरिता | साच खत्रसंन्ना | खय 

अटि निष्डइत्त एतावतो तदा द्य ज्यात कियतोल्यचुपा- 

नेन श् ज्या इत्परिखता । खा च कलास ' प्रभि०। 

किण्शिग्डक्ो यष्ाष्वामशलम्बन्नानाये ४पायमेदे च । 

““बन्त्रमेषविधिना भुगोजञतियां नति भवतोऽशडन्बकौ । 
लौ ऋलादिषवद्ङ्का इदलेबेऽथ वा गतखडज्रता लवाः१धि ० 

“चक्रयन्ने यङ्बेधवद् भ्व" विध्येत् । तम यन्त्नेब्यां 

अ उन्नतांशाक ऽ्तांशाः | ये नतास्ते लम्बांथाः | अथ 

बा विशवदिनाद्ध चैऽकेख नतोचतांथाखे {शलम्वांचा एति 
युक्तियुक्तम्" प्रभि ०।“उचतं द्य निशभर्छचे कुजात् सावनः 

ख लिषिधौ डि तच्लका । तिर्यमलवथतो कष वच्छ टको 

मठ भरः ख खम्बवत्,'शि०।“हङःभण्डले सितिजादुपरि 

यपर्यैन्त" येऽ"शास्त खल्नताः खमध्याद्धस्ते नताः । 

उञ्जतांशानां ज्या शदः" । नतांशच्छा टगञ्चा #। ४ 

कचलिप्रामिष्नः काव्य : | दृष्ट : कदचेनो च्छितत्वात् । 

यनयो यङ्च्छायाधिकारे व्याख्यात एव” प्रमि०। 

“दष्टं याति यथा यथा नरश्तया तथा खाच्त- 

चमख्डलम् । उदण्द्ं पश्यति चोच्नतं कचितेखल- 
दन्तरे योजनजाः षलांशकाः'” सि०शि° । 

कतः भावे ष्यञ् आद्त्य न° । तल् उन्नतास््लो | त्व 

उच्चतत्व न०, तड्भावे “तदेव नेसभिक््रतलम्? ' रषः 

उन्रतकाल ण खिण्शि० उक्तं ायातः .कालन्नानसाधने 

प्रक्रियाभेरे “पल छतिन्नस्तियुणख बरगदयु ज्ये टकर्णांहति- 

कद्वगेदा । इटान्यका तदरद्ितान््यका या भवन्तिया 

खउत्कमचाप्रलिप्नाः | नतासवेस्तं खरहदलं तैखनोरत 

चोच्लकाखच द्वस्'" चि ° । ^लिज्यावगेः पठकर्येन गुणय: 
वयुख्छया शूट्क्स् च घातेन भाज्य; यत्फल' दभ्यते 
शेष्टान्त्यक्षा , तबे्टान्यया रुह्हितया अन्ताया जच्डेष" त 

श्वोत् कमे धतः काग्य' तद धहुषोयावत्य; कलाव - 

त्लश्षशिगौ काकेन नतादवोन्नेयाः तेनैति दनी शता- 

उन्न 

दिनदद्ाशषव उच्नताशषः शुः | प्रकारान्तरेण नरा 

शिकलवेखोपपलिः । यदोषच्छायाकर्येन दादणाङ्ग ल यद्ध 

शेभ्यते तदा लि्याक्ेन क इति । खन लिज्धाया हा 

दश शष्ठ दूदक्ोा इरः । फलं सह्ाशह : | अथ तद 

इतिकरण्याथमहपातः | यदि दादथाज्ग, शडधो वि युवत्कथेः 

कर्यश्लदाख मष्टाशष्लोः क दूति । पूजे लिज्याया हाद्य 

शव इदान इरः । अतस्तुखालाद्हाद याङ्यो गेण्डरयो- 

मये कते शति बिज्यायाः पकौ रण इदटच्छायाकणौ 

इरः फलिषद्ुतिः । अयेषटान्त्याकरणायाहपातः । यदि 

दय्.ज्छया लिज्धा भ्यते तरदिचला किमिति । इदानीं 

लिच्चा गणो दुज्धा इरः। रथो्षातो इर इति 

इच्छे टकरा हतिर्भेवति । युश्वयोषांते निश्छावगेः पल - 

कथंगुखितो भवति । ए१' फललिष्टा यक्षा । तया वलि- 

ताया अन्ताया यद्वेष' खा मतभ्योत्क्रमञ्छा शररुत्ता | 

खतस्तखा धलुखतृक्रमेख च॒ नतकालः खात् | नतकालो 

दिनात् पतित उज्जतकषाखः खादिल्यपपचनम् ` प्रमि ° 

उद्रतानत न° उन्नत" च तदागतञ्च | उद्धनोचस्थानादौ । 

“बन्धुर तृन्नतानतस्" खमरः । 

उद्रति सतो उद्+नम-श्िन् । !दद्ौ, २उद्बे, रगरूढ्नमा- 

्थायाञ्च तत्न चन्द्रष्टङ्गोश्नतिः खि°शि० चक्रा यथा 

"मा खान्तपारे प्रथजेऽच बेन्दो: शङ्खो च तिय दिवसेऽवगम्या । 

तदोदयेऽ्छे निशि षा प्रसाध्यः शङ्क् विधोः स्लोदित- 

नाडिका: चिर) “शष्णादम्या रपर प्रथमेऽ- 

चवा शुक्ताषटम्याः प्रागेव यख्िच्नभोदटदिने शथि- 

श्टङ्गो्ञतिक्नादमभीष्टा त्न दिने माशान्तपाद् चौद 

विकौ चन्द्रौ खष्टौ कार्यौ | प्रथमचरये त्वस्तकालिकौ 

वतः श्ङ्गोच्रतिन्ञेश्या | निशिवा। रतदुक्तं भवति। 

भआशान्तपाद् उद्यकाके शशिष्टङ्गोच्नतिः खाध्या । प्रथमा 

चरणो त्वश्छकाले ¦ अथ धा किषठदयाश्लनियमेन । यनोदये 

ललोदयात् प्रागिष्षढो दकाल षा अलास्ते तनालाइ- 

परोष्ा्च षटोषु वा श्टङ्गोज्रतिः शच्च | ततन तातका- 

चिकौ चन्द्रौ खल्या चन्द्रस् ढकराग्व दवा शाखण्नो्त 

चटकादिभिरतदुपकरथेः अश्च, बाधः | कलीपपसतिः । 

चन्द्रा दूने एलो तत्वोढो शृ्वाकषारे _ शकः । तम ̀ 

कले कतरा शुङखोचतिभमिववती ति शीषथस । गम प~ 

कख शुक्ताकारताधोदूने शुको । त्ष दूगतये भीत. 

पादे प्रथभे च संभवति | दविरोवदतीषयोरति चरतो 

नं दषा दिभिः शष्यङ्गोश्चतिरानोका ९ पण भ दण्ड - 
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सा | नह्हि नरैः शब्ण शङ्गोचतिः स्पटोपलच्छते । प्रसिद्धा 

ठ शक्ङ्गोच्ततिः। अत उक्त मासान्तपादे प्रथेऽव बेति। 

“वश्योजो करिकस्म विभ्वकरोमलुच्चेतिं, गच्छतः" । स्तोके- 

नोच्नतिभायाति"" इति चसाभ्द्° 

खनब्रतोश इ दैत° | . गरुडे लिका० । 
उबर लि उद्+नह-क् । !उद्वदने । ङत्कटे च । "“जड्- 

स्तेज उन्नदमस्तरत्तोखस्ततेजसा "भा ° १ स्क °| उन्न्गं उ - 

त्कटम्'? । चोधर: । 

उश्चसन न०खद+नभ-रयुट ।!उचनतौ । खिच्-च्डयट. ग ठद्धिः। 

२ऊन्तो्ने च्छुतोक्ते २यन्तरकभ्पभेदे च ¦ तानि चतठरबिथतिः 

यथोक्त' तत्व । ““यन्तरकम्प्राखि तु निर्षातनपूरशबन्तन- 

व्ूहनवत्तःनचाखन वर्तन विवर खपोड नमान विोधनविक- 

खाहरयाकुञ्चनोन्रमनयिनमनभ ञ्जनोन्मधयनाचूपरेषखदार- 

कज करणप्र्ालनप्रधसनप्रमाजंनानि चतुरि धतिः" । 

उन्नमन व्रशरूधिरखावसाधन' ययोक्त' तनव “सन्धि 

गतः पोद्यमानो म प्रवसेत चआकुञ्चनप्रसार्णोद्मन 

विनमनप्रधावनात् कासनप्रवादेर सूषति” । 

डत्रमित लि ° उद्+नभ-जिच-क्त । १ ऊन्तोचिते, रअद्कते 

च“आथ प्रयल्ोच्नमितानमत्फथंः'" कुला °` कचिदुन्ननिता- 

ननो? रुः { [ सख्त" तत् नाधः 

उन्नसं लि ° उद्+न-रन् । उचते “उन्नव्वताग्बपटमण्डप 

उज्जय ° उद्+नो-“कचिद्पवादधिषयेऽष्यद्स्गे)ऽभिनिवि- 

अते" इत्यक्त: अच । क्रपादितो जलारेरत्तोखने अमरः । 

उन्नयन न° उद+नो-च्य्ट् । १ वितके २अ्ध प्रापणे च । 

“खनादिष्टांखेदोन्नयनश्तेः कात्या ० ९,५,२४ उन्नयन 

तिचच । “अतोदिदेवेभ्य उन्नयन्त्यतोमरुष्येभ्वः” 

अतन्जा० 8.,५,३,३, ““चमसोञ्चयनकाके बाद दमनो 

नद्य तद्जमसेनोन्नयेत् कात्या ° १०,६.१११ “ तेष्व बोच्चय- 

 नभम्यमि सोमातच्नयन्तोति चतः” कात्या०२२,१०, ५, 

“उद्वयन्यच्मात् अपादाने च्छट । रेपूलभ्टत्पानं । 

"“ऊश्चयने च" कात्या ०२५११२,१४; तदेव भवति उन्नय- 

व्वा दितय् चयनम् पूतण्टटच्यते” ककं: । उन्नमित नयनं 

जेन प्राण्बर | उच्चभितनेल्रे ि* । 

खन्रस नि०्डच्नता नासा यद अच समा० मखादेथः। उन्न 

` गनाषिके । “उच्चं दधतो बक्लाम्'"' भट्टिः । 

अन्नाद इ रद्+नद-वञ् । उच्चगन्दे “"रभोद्वाद्रुज्टम् 
नानाद्छगनिषेवितभ्" भाज्ब०१५ ८० | 

उन्नाभ ४० उच्चता नाभये अच् समा०। छययं वम्दो नपभेदे 
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“जच्राम इय दइतनामधेयः*र तुः अशत्नायान्त ने अच् । 

उच्नाभिगरित्येव नि | उच्चता नाभिः प्राग्खर | उन्नतः 

माभौ इद्ध । 

खलाय ए उट +न -“खयोदोनियः** पा ° वञ् । !जद्गनयने 

श्वितयो शखच्चमे च“"उन्ञायानधिगच्छन्तः ्दरावेवद्चधा 

ष्टताम्” भङड्िः। [डेमच० । 

उन्राह ए“ उद +न - ष । १खत्तो खबन्धने २ काङके नर 

उन्निद्र व °उद्ृता निद्रा शद्रा यख । ?विकसिते निद्रा न्द्ख 

शकषलोमाषङ्पनेव्निनोखनाथकचेन तथात्वम् । “ङन्धि- 
दुख चणचम्पक्षपुष्यभाखा'" माधः | ३निदरार्किति च । 

“ता्ठचधिद्रासदनिशयनां सौधवातायनस्वाम्ः" नेष ° । 

“च्या प्रान्त विवन्ं न विगसयतय निदृएव शपा; शकु ° । 
ख्श्जटूता च जागरं तद्ध विप्रलग्धष्टङ्गगरे कासङत- 

 द्थविधावस्याभेदः ताच्चावख्याः ४४७४० उक्ञाः । 

उच्ौत लि° खद +नो-क्घ । जघ" नोते र्वितर्किते च । 

खक लि° उद् +नो-च् च्जियां खेप । १ नायिनि 
श्छङ्कावके च षोडश कलिवध्य"श्ऋतिविगमेदे ए° स च 

चखच्छावाकशदब्दे ८५९४० दर्शितः} तख र गीते 

श्चतासम्पादनादुदकषादु्ारणाश्चोच्र टत्वम् “छन्न तेनाल- 

चयति" “उन्नोतरज्नयोशजयोजनेतवसो चअभ्युज्गयान 
दूद्नीयमानाजपन्ति” आश्च° श्रौ ६,१३,१३,१४ । 

“उद्ना खथाखेाक्तषिधिना सर्गाल्दकादुन्तारयति? उन्नेत- 

रिग्येतं भन््ः जपन्ति नाण्डर “"खाद्तमृब्रेला 

दाष्कल शमि जिव प्रतिग्टद्यो प्वसिष्टाऽ्ेखेत" शख 

श्रौ ६,१२,१ । “अयोच्नेल उपांशसवन ̀  प्रयच्छ- 

व्थाहोन्ने तारमाङ्ल सावश्यः' इति खप्रष्टह्ाति प्रति- 

प्रयाता संखवारच्धेता चससेनेादश्चनेन वा?ःशतम्ना० 

४.,९,५,१८,४ १ । तत; खश्गाला° अथ न इदि । उचने 

उच्धेदसम्बन्विनि लि ०। “प्रतिप्रस्याताम्नो धरोर ' कातरा ० 

७,४.४६ । गदौ ओच्धबलिल्यपि तनैव बि*। 
उन्नय लि° उट् -नो-यत् } १अद्' नयनीये २जद्गाबणोये च । 

उन््मञ्जक ए०उद +मस्ज-रल ल । "कणठदनने लले स्थिता" 

तपः कुकेनु प्रवसते । उन्ाव्जकः स विस्त यस्तापसोःलोक 

पूजितः? शूय॒क्तश्षणे १तापस । जलादेरुपरि २उत्- 

ञावके लि°) { (भाला) ज्ञवने । 

उन्व्जन न° उद् +मश्ज-ट्,ट् । मच्जनवरिपरोतव्यापार 

खन्मराडल न° उन्ञम्नः भरणम् । सिर शि० खक द्नि 

रालः जयदाञ्गसाधने भण्ड कमभेद । यया तरेव । 



उग्म 

“पूर्जापरितिजसंगमयोर्बिलग्न' याम्यै भवे पलवैः 
चितिजादधःस्ये । चौष्यो कुजादुपररि चाचलवेभ् वे त- 

इन्मख्डल' दिननियोः सयडृधिक्षारि'" शि° । “शमन्त 

कितिजयोर्यौ पूव्वापरौ संपातौ तयोरैवचिडयोच शक्ग 

यच्चिबध्यते तदुनाख्डलखन्तम् | दिनरानोरटद्खिचयौ तद- 
येन भवतः"प्रमि०। खव्यसिद्खान्त रङ्गनायेन च द्द ट्त यथा 
“प्राकपञ्चिमाच्रिता रेखा परोच्यते सममण्डलम् । उन्ध- 

र्डल च विषुवनाण्डल परिकोत्यैते"'ख ० । " प्राकपचि- 

माचिता प्व पञिससम्बद्धा साधिता रेखा समश्शच्यंते । 
रेव रेखो णडल" विषुबन््ररूडलम् । चः स्मे । उभय- 

संक कच्छते | आअनोपपत्तिः | च्ितिजपूषपरटस्षसं - 

योगौ पूर्वापरे -तव्ध.ल' पूरवापरद्धममिति । पूर्वापर 
त्त भूमादृध्वा धरादकारिडनततय नादथेनाद्रे खाकारतयैव 

दशनाञ्च पूरवापरडत्तमपि तव्यम् । पूर्व परख हम 
मगडलत्वे नाभिधानात् तद्रे खा सममणडलसञअन्नोक्घा । अव 

निर चरेयचितिजडत्तख्योकण्डला ख्ख तच्छ "योगयोः 

संखभ्नत्वात् तच्ध्यद्धलत्वेन पूर्वापरद्ल्रखापि सच्वात् 
पूवा पर नम् ख्छलरजत्म् । एतेनान्दे शश्चितिजसजन्नया 

सलदेशचितिजखञन्ना चतरा सिद्धेति पूवापरणछमख 
चितिजडससञन्ा द्योतिता । पूर्वा परस्यानयोः धितज- 

इत्तख स'लग्नत्वाक्िख्ितटस्तद्य कितिजाचुकारित्वाञ्च'? 

रङ्ग° । “खड ्ादयोऽष्यल । परोऽथ वोद्ट्षमते रवौ 

तिः" कि° धि° | प्रा०ख० | २अ्ुख्डले नि ° । 

उन््मणडलकणी ए० सिणि° उक्ते डायया दिनन्नाना्े उका 

रडलस्याकखय याक ¦ तदानयनं तनैव वथा 

“बुतायनां याकंबृडद्् ज्वा खरामतिष्वमुभुवो” (१०१५ 

१०) इताः परः। पलशतिन्नः पलभाविभाजितः परोऽ- 

थ वोहस्गते रवौ खतिः"जि° । “अकंख सायनांशद्ध 

बतो मुलज्या साध्या । न लषुखख्डच्छ त्वधः । तया ज्यया 

पूर्णा ग्निति यिश्न्यश्थिनो (१० १५१०) भाञ्छाः । यज्ञ्ध - 
ससौ पराख्यः। ख परः पडकर्येन युर: पलभया भाज्धः । 

फलरन्धण्डलगतद्या्कदय कायाकणो वा भवति" प्रमि०। 

उन्रडलन्तु इर्कि०्थि> उक्तो अशरेलप्रद्धेनारेः उनार्डल- 

अङ्गो । ""अखादिखश्ड' कथिता च. कोटिर्द. तना दोः 

खवणोऽपमच्छा । उद्हृहना कोटिरयाखक्ायख ण्ड" भुज- 

सतच्छवणः क्ितिज्धा । खण्ड यदहं खमहत्तशङ्ोयत् 
वङ्तेख्ताबथ कोटिको । अपादिखण्ड' सज शवम्टौ 

चेला ख्य मून्यच्चभवनि तावत्""शि ० । “पन्न किल निरे 

२९९. 
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यदेव पिषमन्दण्डलं तदेव सममण्डलम् । तथा लितिजा- 
दन्वुन््ण्ड' नाम वयं नालि । तल भूवौ चचि- 
तिजाश्क्नौ । अथ निरकरेशादद्र्टा यथा यथौश्षरवो 
गच्छति तथा तथोदग्प्रवश्जतं पश्यति | तथा वैर्भामै भरेव 
उन्नते भागेर न्न: खसतख्िकादणिखतो विषव- 
न्मणडलं नत" पष्यति । विषवनाण्डलस्य॒ तिर्य कस्वित- 
त्वात् तदाच्रितान्योरानडत्ानि खस्वाने तिरञ्चीनानि 
भवन्ति । अतः सा देशे खगोलवलयानां तिरद्चोनखगोल 

वलयानां च खधातात् ब्रमलाखि सेद्गाण्यत्पद्यन्ते | तान्ब- 

चत्र न्नाग्य पयोगित्वात् कथयन्ते । अभा नाम पकभय 

प्रष्ङ्गषाभजः। दुगदशाङ्ुखः शद्ध : कोटिः । अश- 

कथेखान कयोः?'प्रमि ० उड़ नाणयन् । दशनृमख्डवादि- 
शङ्करष्यत्र | ॥ 

उन्मत्त ए" उद्+भद-करख त्रं । धस्ते “विस्वे रण्डा 
ब्षाभूदधिलयोत्तथिय भिः" चुश्ु° । २ चकुब्दटष्े च । 

क्तेरि क्ञ । १उन्राद्वति, ४ यहागेशवति च वि ० ।^अास 
मूढाखतन्त्ा्तं मन्तोक्त्ता पव च्जितम्"? नारदः । “खग सेन 

बातिकषादय न्ादयुक्तोन'” भिता० । “उच्लानाञ्च या 
माथा थिग्नांचेष्ितं च यस् | दियो यञ्च प्रभाषन्ते 
भासि तन्न् व्यतिक्रमः" सर्त मत॒खषएु० । $खउ््ते च 

उनूम्तगङ्कम् । अतिशयेन सक्तः | ५ अतिणन्ते “मदोन्- 
मनतस भूपद्ध कृञ्जरखय च गतः" पञ्चतन्त्रम् । 

उन्धत्तक ए०उ्त्त इव कन् । !तापवभेरे। अवधूते ४२८ ` 
टे विटितविः । खाय कन् । र्खत्तायें । “'ज्ञोबोऽथ प~ 

तितश्चच्ज ङ्ग सन्र्तको जडः” यान्नव स्व वः । 

उश््त्तगङ्गः आव्य ° उग्रा उद्धता गङ्गा य्ह संन्नायाम् 

अन्धपद्ायेत्वे अब्यय ° । देथभेरे । “उनासगङ्ग' साम 
देथ"? शिण्कौर ¦ 

उन्मत्तगोत लि* रकेन भौोवम् “लङ्क तेन शतभिति" 
पा० त° | छन्चेन गतै खरम् उन्द्रसप्रल- 

पिताद्यपि उनभत्तेन प्रखपिताद्यथे चि °। 

श्रथन न° उद्+भय-भाने च्छ ट् | शखन्दहने २ड्िसने । 

"कन्योन्यतो दथनादमूताम्” रुः “वायुनोग््थमं चर्णपि 
भ्वसच क्रयतच्चया'" छख ° । च्ठतोक्ते शयन्तरकर्मभेदे च 

उन्ननन ब्द ११९ ०४० इण्म् । कचं रि चय्, । ४खन्- 
महंनकारके ति › । '“पिपद्चिन्तोदायना नखब्रखा,'' किरा ८ 

उन्मधित व्रि उदु+मघ-क्न । उद्ष्ट भरिते । 

उन्मद् ४ द्रतोभदोम्तताऽख प्रा° ब० गदलोपः। 



उश्मा 

शडद्तभदे । “उन्कदखगसदरभसवशं वदनवदलभावतमाले ' 

जयदेवः ““उदोरयामःहरिवोकदानाम् "रषु: “अथो षि' - 

लोलोन्दराजदंषै""रषुः। २ब० २उद्तसद्साधने मध् 

अराङ्गनया सङधर्दादध्वनिष्टता निग्टतासरश्च्छगे भावः! 

खदमदन ति ° उङ्क तोमदनोऽख प्राब° भूतकोपः । उद्त- 

कानने | ' तद् प्रष्टय नदना बभूव" कुमा । 

उन्मदिष्णु नि ° उट्+मद-ताच्छोल्य द्ष्ण् च् । उन््ादथःले। 

उद्मनस् लि ° उद्श्नानतं मनोऽख । १उत्कख्ठ युक्ते, २ अर्य 
अनस्छे च ¦ ““पयोधरेष्धोरसि काचिदुन्नाः माषः । 

“छन्नाः प्रथसजन्छ वेदितान्यखरन्चपि बभूव राषवः" रषः 

बा कए । रक्नच्को.प्यल। ब्डया° च्छभू ततङ्खाते कारः 

सलोप उन्मनायते उन्मनायमानः ` "ब्धवत् मनायि- 

वस्”” । चिव-ढभ्बलिष रलोपच उनुमनोकषरोति उन्म 

नभवति उन्धनोखात्' । । 

उन्मनो श्लौ उन्कनर्+-एषो ° । योगिनासवस्य भेदे | “ उखन्यच- 
स्थाधिगसाय बिहह पायभेकं तव नि्िंथामि । पण्ठन्नदा- 

खोनढशा प्रपञ्चं सुल्षन्दय सावधानः" खाय : | 

उष्छ्त्य ए०उद्+मन्व-भावे वञ् । बधे २ ङ््खनेरउऋरहने च । 

उन्मन्धनं न° न° उद्+मन्व -च्युट् । ऊङ्तो दख्डाद्ना 

विखोडने । करणेच ट् । ततखाधने २ दण्डादौ । 
उदन न° उद्+खद- ल्ट । १उइपेणे छखतोक्ते वायु- 

प्रसादनायं २व्यापारमेदे । वायो इन्ध,पकरम्य छ ° ““त्वड्- 

मांसा्कथिरां प्राप्रे कव्या ्ाङ्ग्िमोच्णम् | सेहोपना- 

ङाग्निकन्म बन्नोदाहं नाडि च" अखोपद्रनिवारणाये 

चशतोक्तो रव्यापारभेदे च” “वभनोकादं नखे द्वन पण - 

क्रियाः । करये ख 2 । ४ गांधने द्रव्यादौ । 

"ऋरेतान्युपकल्पयोते समान्य भाने मथि कुण्डले वस्त्रयुगं 

अनश्पानटान दर्ड क्षषटकार्नसचुले पनज ञ्जनच्णो 
६६ 

षभित्यात्मने चाचाय्योय च'' आान्व्य० ३.८१; , ` उन्म 

देनभभिषेकेऽवनोयके" कारा०१६,४.८ । "डनदेन- 

अन्द्ना द्” ककः । 

ख्न्प्रा स्त्रो उद्+भा-च। ऊङ्माने) 'ससासयन््ासि 

साहकोऽसि" यज्, ° १५६५; ' “उरा” उना तलादि 

बेददी ° । 

उन््नाथ ० उन््रयपतेऽनेन उद्+मथ--करे' घञ् ¦ 
दानेन शगादिगन्बनाये निशिते कूटयन्त्र (काद्) दूति 

खवाते ¦ भावे ष् | रविलोद्यो यापने, १ डखने च । 

तब्रचागत्य चा्डालोहयरण्ये कषतकेतनः । प्रयोजवति 
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श्च्ाजिष- 

ङ्ग्ध 

चोन्मायं जित्धभशतं गते रवो" भाग्या {३८अ०। 

उक्माद् उ०उड्+भद-खधारे व्ञ। रोगभेरे स च छख्ते दर्षितो 

ववा “अवात उनदाद्प्रतिमे धमभ्यायं व्याख्याखामः॥ अद्य- 

न्ब दोषा अश्लादुन्रागंमादितःः } भानशोऽयमतो 

ब्याधिखन्रारः इति को्तितः | एकेकशः समख दोपैर- 

त्वयमू च्छित; | मानसेन च देन स पञ्चपरिध उष्यते | 
विषाङ्खवति ष्च सथाखन्तत्र भेषजम् । श चाप्रणटद्शङ्णोः 

भदकंन्नां बिभि च ॥ मोष्ोदेगौ खनः शोल मानाण्ान- 

पक्षे ् । अलत्धाोऽरुचिश्ाचे स्वभे कलुषभोजमम् ॥ 
वायुगोकचनश्चापि भ्वभश्च कप्रतसतथा | यद्य ाद्चिरे- 

सवच्याद्' सोऽधिगच्छति ॥ सख्शच्छविः परुषवाक् धमनो 

वतोका. अ्ालादरः कथतदः परित ङ्दन्िः । आस्फोट 

यमू पठति भावति दल्य्ोखो विक्रोशति भ्वति चाष 

निलप्रशोपात् | हदसत ददाल) बङ्भुग्विनिदर् 
च्छः वाहिमानिलजलान्तविहारसेनो । वोच्छो हि माण्ब्, 

जिचयेऽपि च वद्किथङ्खो पित्तादि नभि षश्डति 

लारका्च ॥ ख्यं म्निखादसदटनारुचिकासयुक्ञो योषिदि- 
विक्घरतिरल्यमतिप्रचारः । निद्रा धरोऽल्यकथनोऽल्छम् युष्ण- 
शेवो रावरौ श्य्थं मदति कपि कफप्रकोपात् | शब्वढकेः ` 

लिभिरपि व्यतिभिश्ितानि पाशि वातशूफपित्तशतानि 

` विद्यात् । उभ्यृदच्चयनसाध्यसदारन्ति श्वा 

कवचिदपि प्रषदन्ति सभ्यम् | दौरेनेरेनदपुरपेरङिभिष्लथाश्य 

वित्रासित धनबान्धवकं चयाइः । गाढं चते समसि 

च प्रियया रिरंलोजायेत चौत्कटतरो ` मनो विक्षारः 4 

चिल्ल" ख जलति भनोऽहुगतं वित्तो मायत्वथो इस्ति 

रोदिति चापि मूढः रङ्गेच्णो इतबलेन्द्रिवभाः 
दोन: श्यावाननो विषकतेन भवेत् पराः | शिग्ध 

चिन्नन्त भहजसखन्द्ाद् ' विगो धयेत् । एतद् व्याख्ा च्छलेन 

तलत्वविभायादि चोक्तं भावप्रकाशे “क्ल उन्ादश्च निरक्ति- 

माह । “ मदयन्ल्, ता इत्यादि छदचतवाच्यम् य आद्धेतो- 
खङ्ताः प्रर दोषा उन्छार्ममाख्िताः मदयन्ति चिन्त 

विलिपन््य शिन् ।अतोऽवसखनराद एति कोस्तितः 1 स उन्दः 

सानणोव्याधि; ममोवैङल्यकरणात् । . वसवाडस्यामे देव 

लचण्यानरमा | “ख चाप्रडब्वश्लरणर्त्यादि"" चचु० 
""खन््ादखय विप्रङ्टनिदानभा ह । ̂ पि खद टा शचिभोजना- 

नि प्रधष्णं देवय्युरद्विजानाम् | उन््ाददेदमवरषेपूकौ 

मनोऽभिषातो विषमा चेः" | इट' धन्त.रबेजादिख- 
शिवम् । अषुचि रजसर्थादिश्प,टम् । प्रधम खलिभवः 1 
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विषलाञ्च चेटः बलवदियडादयः। सधिष निदानमाइ । 

“रशेकशः द्या दि' स ° तख सममा भिमः ङ । “तेरल्पसलवख 

मलाः प्रदुटा बुद्धेन दय प्रदूष्य) सोतांखधि्ाय 

सभोवद्ानि प्रसोहयन्त्याशु नरस्य चेतः” ¡| अल्यसत्वस्य 

अृरखशचगणल | मलाः वातादयः । ब्धेनिवास ह 

ख्व प्रदूषयेति। एतेन ज्रख इच्च तदाचिताया बद्व 
सपि इद्टिरिका। भनोवानि शोतांशि छटयच्ितानि 

दश रतानि विशेषतो बोद्धव्यानि | यतद्चरकेण ख्क- 

ऋशथरीरखोतां शेष भमोधिष्ठागत्वे गोक्तानि | प्रमोष्यन्ति. 

विजत" कृषन्ति । उन्ादश्य सामान्यः रूपमाह | “्धीषि- 

जननः सत्वपरिखथश्च पर्वीकृखा टरट्िरधोरताच ) चआ- 

अद्वाकच" इदयं यन्य सामान्यषनदरादगदस्य लिङ्गम्" । 

धौविभ्वमः शुक्तिकायां रजतन्नानम् | सत्वपरिञ्वः सत्व 

मनगस्तद्छ चाञ्चल्यम् । अब इषा कत्वम् असम्ब्चभाषित्वस् । 

खन्ध" ख तिश्वनग्यम् । वातिकोन््ाटख्य निदानपू बिं सस्या 

प्रिह । “श्क्ताल्यथोताद्नविरेकधाठदच्चयोपवासैरनि- 

खोऽतिद्धः ¦ चिन्तातिदु् दयः प्रदूष्य बहि खटति 

वाच् पन्ति भोस्” । प्रदूष्य प्रकर्षे दूषयिता । 

व्येव द्एमाष। “अस्यानङ्खरूटतिन्डत्यगोतवाग- 

कविखेपश्यरोटनानि | पारष्यकाश्यांरुणव्यताचच जौ 

अश्चानिलजख ख्पम्' | अस्वाने अनवसरे इाखा- 

दीनि रोदनान्तानि | जो आङारे | बल व्याधेः । 

सेत्तिकख निदानपूर्विकां श्युप्रिमाह | “अजो्यीक- | 

दृष्डविदा शोतेभज्ैचित' पि्रुदोयेवेगम् । छन्दा 
दमत्युपभश्ा कख दिस्वितं पूकंवदाश कुर्यात् ?? । 

छदि ख्खित' पित्त' चितिः सश्चितम् एनः अजो का- 
टृष्छविदाद्यशोतेभौज्यश्दखञेगं सत् उन्मादः व्यात् 

पूर्ववत् टय प्रदूष्व एत्मधेः । तख खूपसाङ ^| य~ 
सवषं रम्धतिनग्नभाषाः शन्तजं नाभिदवग्यौ ष्णववोषः | 

 अच्छायशोतान्नजलाभिखाघ्रः पोतावभा पिचलतख 

लिङ्गम्" । अमकोऽरुहिष्णुता | संरम्भः आरभटो आङ् 

श्वर इति यावत् | सन्तजंन' परनारनम् | भिद्रवण' 

पञचायनम् । चोष्य" गावे ] बोषो दाहवियेषः । प्र- 

च्छायेत्यादि छायायां, शोतयोरब्नजलयोरभिखाषः । 

चौ शिक निदानपूरविं खंप्राक्निमाह । “म्ण्रभेनद् 
विचेतस लोश्चा कफो भलेखि स्रः । बुञ्जि' ति 

बाष्ुण्न्ति चिं प्रभोहवन् श ञ्जनयेदिकारम्''। संपूरणं 

कतजनादिभिः। मन्द्रिर्जोश्तश्च व्यायामरङ्ितद्ध। 

सोश्च कक इति कोऽयन्ञाद करष्यन् पित्तं शुहाय 

सपेशते व्याधिखभाकात् | सर्भखि अल सर्म शब्टेन कृदय- 
खच्यते । विकारसन्प्ादद्हपरम् । तख सपमा । "“वाक्चे- 

दिवः मन्द्मरोचकश्च नारीविधिक्तप्रियता च निद्रा । 

खर्दि्च लाला च बल्चभूक्तो नखादियौलश्च कफादके 

श्यात्" । वाक्चितः अन्द् वचमसल्छस् । मारोविषिक्त 

प्रियता नारीत्रियता विजनप्रियता च | भक्तो शति बल" 

व्याधेः ! सान्निपातिकद्य निदागपूवंक रश्चणमाड् | "यः 

खचिपातप्रभयोऽतिषोरः शैः समरः ख ठ हेदभिः खात् । 
स्वां्ठि पाणि विभक्तिं तादभ्विरद्मे षञ्ध विधि पिव?" 

स साच्धिपातिक उन्छाद्। । शच्चिपालयश््ेनेष सर्वातकल` 

लब्धम् । इनः सप्र रिति यत्त" वद्रजःखमःप्रापणा- 
थेम् । तेन रजस्तमोभिचितैरिष्यर्धः | तेन वातादवो 

रजलमोभिर्भंनोदोपैधिंलिताः रशश गिदामैः क 

पिता उन््ाद्' जनयन्ति | श्हेतभिः शम्लंनिलितः 

खात् । यतोऽन्योव्याधिः र्े्धवभिभिदिरैरेव भवतोति 
नियमो नास्ति। अयन्तु व्योधिखभावात् सप्तमि 

भिलितैः खात् । तादयुन्ादः विरद्मैगज्यविरधिः विस 
इमेषञ्य विधिरिति कोऽ; । लिदोषने प्र्ेक' वातादि 

प्र्नोका काव्या} साच परद्यरापितेधिनो निदोष 

इन्ति किञ्चिदेव दव्यमाभश्चकषादि तञ्चालायौगिकम् । च- 
गणष विवच्धं : न चिकिद्यय श्रेः?" भनोदुःखजल्य वि 
्रलर' निदाना ।“ चोर नरेनद्रषशपैरिग्थादि"” चरु । 
अन्यौ हिखादिभिः। गाठमलिशयेन । चते ऋनिषते 

प्रियया प्राप्ुमशक्यया रिरसोः रष विकारः च गऋाट्- 

पः तख दप माह । “चिन्न ̀  प्रजल्यतील्यादि खख ° चित्र- 
माच्यम् । मनोऽदगतं गोषमपि । विसं नो विषन्नानः ¦ 
ऋअतोव मूढः अतोवन्नानश्ून्यः । अन्न विक्ल्मो बोद्व्यः । 
विषजख द््पभाइ । “रङ्गो चण दादि” चद" पराचः 
षतः | चरिषटमाह । “ खवा ्हखच्न्ुखो वा चणम 
ब्दो नरः | जागदकोडासन्द् इहन््ारेन विनण्ड ति" । 

खथ देवादिश्तस्योन्मादख सामान्य' कच्चा । ““कम- 

तैवा ग्विक्षमवोयेचेष्टो ज्ञानादिविच्चानदलादियुक्तः । 
भकोपकाखो नियतश्च यद्य देादिजसा ख अनोविकारः "| 

अलत्मैवाभ्विक्रसोग्व चेटः ल मन्ये मर्ष्यद्येव बागाद्यो 

गद्य शः । विक्रनः पराक्रमः । बौ शौर्यम् । त्रानादि 
विच्वानवकादियुक्तः । जान बुधिः} श्रादिषरेन त- 
ङधेदा भेधाविषारणाख्टत्यादयो ग्टञ्चने । विश्चानं चि- 
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चयादिविषयकं चानम् । चेटा पाटवम् । आदिपदेनाभि- 

मानादि ग्डहयते | नियतः वच्छमाणतिण्यादिभिः | मनो. 
विकारः उन्नाद: ) तलं देवाविषटखं कंखंणमा । ̂ “स- 

न्त 2:शुधिरतिदिव्यमार्यगन्ो निश्लन्दरोऽपितंवलंख- 

तप्रभाषो । तेजसौ स्विरनयनो वररप्रटाता बद्मण्यो भवति 

नरः स देवजु्टः?। खअतिदिव्यमालगन्धः अतिशयो रव्य 

पराख्यस्येष गन्धो यख्य सः | निसतन्द्रः निष्रारद्धितः । खं. 

वितथ" सत्यम् । बरह्मण्यः मा्ाणमक्ः। दत्वाविष्खाङ । 

“स्वेदो दिजयरदेवदोषभक्रो जिद्जा्ो विगतभयो 
विभा्गडदिः । शन्तु्टो भवति न चाञ्जपानजञानदराका 

भवति स देवथन् जटः" विभागे पष्टिः कलानैरतः । इंशा- 

क्षा इटटखभावः । मन्धर्वादिरुखाङइ । “टाका दकिन 

बनान्तरोपसेवी खाथारःः {वपरिगोतमन्बभाशःः | क. 

कवन ३ प्रहसति चार् चालयदष्ट्' गन्धर्व सद्षरिपोद्ठितो 
मण्य; । टाला इटजोवात्मा । धकिन वोयोलखितं 

तटम् बनान्तर' वनमध्यम् नयोः शिवौ । खाचारः 

आनिन्दिताचारः | भ्ियाखि परि दमन्ततोभावेन भीतं 

गन्ना नि यख स तथा । खार् चाखचब्दजिति इ- 

खनक्रियायापियेष्यम् । यच्चापि! “ताथः 

भरिवतहुरक्रवधारो गम्धौरोऽध, तगतिरल्पवाक् सदिष्ु | 
तिजश्लो बदति च किंददटामि कशल यो यच्तयहपरिभी- 

ङतो मनुष्यः" । पिल्ाविषटखाद । “परो तानां ख दिशति 

शंशतरेष पिख्छान् शान्ताक्ला जलमपि वाऽपशव्यवद्ः | 

मांलेस्लिलगुङपायसामिकासखद्क्रो भवति पिटिय- 

इाभिजृषटः " प्रवानां तानां पिष्टणाम्। दिशति ददा- 

ति । अपसव्यवद्ः टचिणस्छन्ध्टतोसरोवः । मागाविष् 

सा ।'“यख्ये। प्रसरति स्वत् कदाचित् खक नु 
रपि जिङृयावकेदि । कधायुषतमपुडग्धपायदेशुर्मिशेयः 
ख खलु भु्ङगमेन लृटः । प्रशरति सवत् उरसा 
अलति । खकण्यो ओोधप्रान्तौ । राचवाविषटखाङ् ।““गा- 

साद्धग्विविधद्ठराविजारलि ुनियेव्लोष्टशभतिनिष रोऽति- | 

चरः । ेषालविं शबलो निधाषिषारो शौ चिद. 
परवति श राचचैनुहोतः'' । आतिनिढ रोऽतिनिरदवः 

अश्मरालदाविषद्खाह । ““देवविप्रयुर्ह बो बेदबेदाङ्ग- 
विच्छूचिः | आलपोङाकरोऽह्िखो बद्धराचचसेवितः | 

अरिः अरङिखाशोलः । पिणाचाविष्खाङ् | “उच्छः 

कवपरणो विरडभाषो दुर्गन्धो ग्यमशविङथातिशोकः । 

बह्वाथो विजनरवनान्वरोपसेदौ व्याचेषटन् भति ददन् 

पिधाचंज्टः'' 1 खदेषस्त्नः ग्नः | दिगम्बर इति 

बिरेहवचमात् । ( चण्ख* उद्धल इति पाठः ) 
थो निमांसः। परुषो र्कः । अतिलोल स 
शिन् कन्नपाने लोखपः । व्याचेष्टन् विरुद्माचेष्टन् | 
यङा रिखाक्रो ड़ापूजाधं' च्टहृन्ति। चखतयवोकघाम् । 
“अश्वि, भिच्लभव्यादं चत' वा यदि वाऽकतस् । ॥, < 

ङिंलाक्हारा्" सत्कारार्यमयाध्पिवा । तत्र {सार्थः 
ग्होतख ख कणमार । ““सयुलालो दरतमटनः सफेणवामौ 
जिद्राखः पतति च कम्यते च योऽति। यज्चाद्विहिरद् 
मगादिविच्छ्तः खात् शो.खाध्यो मति तथा बयोद- 

येऽष्रे । यचाद्रोव्वादि यः पवेतादिपरतितः सन सङ्गे 
शयत इयः । खादिथवदेन भित्तिप्राशादादयो च्यन्ते 

जयोदयेऽवे संषै ण देवादिग्ड्होतोऽशाध्यः | देवादोना 

आतेथसमयमाहइ । “ देषा : पौ्यं माखामसुराः सन्ध्ययो 

र्प्रि। गन्धः प्राययोऽम्यां यक्षाश्च प्रतिपद्यपि । 
पितरः रष्णपमे च पञ्चम्यामपि दोरगाः | रचःप्रिशा- 

चा रालौ च चददेश्यां विशन्ति शि" । लष्णप्े अमा 

याम् । प्रायश्ःपदादग्यलापि। तिथ्वनिधानप्रयोजनः 

लखा तत्र तिथयो बचिद्ानार्यच्चु। गतु यदि देवा- 

दयो विशन्ति तद् विन्त्ते दश्यन्ते कथ' नेत्यत व्याड । 

'दपेषादीन् बघा छाया शोतोष्ण प्राणिनो यथा । ख- 
सिं भ्छराङ्खिंच्च यथा देश रेह्टक् \ ्िथिन्वि 

म च उन्दने यहा्तहवच्छरीरिणम्'" | दप॑शादीत्यादि 
अन्दे भान्वद्पि नि्ेबट्रषद्रव्यः ग्ट्ाते। गायः प्र- 
तिषिम्बस् । समि छुवभणिम् । रेरष्टक् जोवाता › । 
भा०प्र । तानि च वाक्यानि हडतोतच्तरतन्लस्यानि । 
ल रि 'शष्धागामतविच्चानसनषस्था रुडिषण् ता | 
क्रिया वाऽमाहुषौ यञ्िन् ख यहः परिकीर्यते "इति यङ्. 
शब्द् परिभाष्य “अस ख्यो या य्गणा यहाधिपतयच्च ये | 

व्यञ्धन्तं विविधाकाराभिद्यन्ते ते तथाष्टधा देवाशथा 

अन् गणा तिधा गन्वयच्चाः पिवरोभुजङ्गाः । रासि 

चा चापि पिशाचजातिरेषोऽष्टधा देवगणाः” दूति 

विभज्च “उं दः शुचिरित्छादिना तच्जष्टानां शश्चणान्वाङ् | 

तानि भा°ब्र^खङ्गशङ्गयोदाष् व्याख्वातानोति दृटव्यम् । 

आन्तं च प्रकतदेवादीनां ग कचित् प्रमथः किन्तु ततृषरि- 

: चारकाखाभेव देवाद्या चरतां प्रवेष इयक्त' यथा चकु , 

उक्त ० “तपं तीत्राशिदवाच दानं त्तानि धमे निबमञ्च 

खम् । दथाशधादावपि तेषु मित्वा ज्यख्ाः . उभल्लाच्च 



उन्मा 

यथाप्रभावम् ¡ न ते मनुष्यं: स संविशन्तिन वा सलु- 

ष्यान् कंचिद्विशन्ति। येवा त्िथन्तोति वदन्ति मोहात्ते. 

भूतविद्याविषय।द् योद्धयाः । तेषां पहार प्ररिचारकाये 

कोटोसह््तयुतपद्यरंख्याः। अद्ग्वसामासमजः च्भोमा 

निश्ाव्द्धाराख्च समाविशन्ति । निथाचराणां तेषां दिये 

दटेवगणषंद्ताः) तेत.तत्सत्वसंसगादिन्नेयास्तु तद्ड्नाः। 

देव्ह्ा दूति एनः प्रोच्यन्ते शुचय ये । रेववद्च नम- 

खन्ते प्र्ययैन्ते च देवदवत् । स्वाभिथीलक्रियाचाराः 

क्रमणएथ चरादिषु } नेकं तेया इह्हितरस्ताखां स प्रसवः 

ख्टतः । सद्य वादपटत्तेषु टसिसतेषां भणे; कता । हिसा- 

विद्धारा ये केविदिव्य भावमृपाच्चिताः । भूतानोति कता 

सन्ना तेषां संञा प्रजक्तभिः | सहसत्नाभिभूतानि यसा 

देच्यनया भिषक् । विद्यया भूतविद्याल्मतणब निरुच्यते? । 

अथोन््ादख सासान्यवचिकित्धा 

“वातिके सहपान प्राक् विरेकः पित्तसम्भवे । कफजे 

वमन कार्यं" परे वस्यादिकक्रमः। यद्धोपदेच्यते कि- 

च्चिदपखारे चिकिद्वितम् । उन्मादे तञ्च कतव्य सामा- 

न्याहोषदूष्ययोः। जलादिद्रमवेभ्यो विषभेभ्यश्च तं सदा । 

रश्तेदन््ादिन' यत्नात् सद्यः प्राणदराह्िते। ते जला- 

दयः?" । भिशेषविकिन्सा माणप्रग्खादौ दृश्या | सचायं 

रोगः। मद्टापातककम्मविपाकजः | ““उन्ादस्वगदोषो 

राजयच्छे त्यादि” शु° त° 

उन््ादः कामशोकभयादिभिः" | साण्द्० उक्त २व्यभि- 

चारिभावभेदे । 

खन्प्रादकं इ उद्+मद-णिच-ख.ल् । उन्डाटजनके धुच्त्- 

रादौ [ उन्डमंद्कारके तरि °। 

उन्मादन इ °उद्+मद -णिच-च्य्, । {कन्द्पबायभेदे लिका °| 

उन्मादवत् लि° उन्रादोऽखूयख मप् सख वः । उन््ादयक्त 

स्ियां ङोप् । { ज्मादिनं यन्नात्*चख° । 

उन्मादिन् लि° उद्+णनि स्तिया ङोप् । न्तत “रेड - 

उन्मान न ०उद्+मा-भावे चछ्.ट_ । जद्गं माने त्च प्रथित- 

गुरूत्व न परलादिमितपाषाणादिना ठलाधारफलके एक- 

पाञ्च" सितेन अन्यपाशस्यश्चवरछादे शच्रमनादिना गुरूत्व - 

विशेषन्नापनव्या पारः (अओओजनकरा)"“ऊद्खं मानं किलोन््ा- 

नर्” वातिंकोक्तं शउ्खतः प्रमाणे च ¦ अखिननेवाये' 

“प्रमे इयवज् दघ जमालचः”" पा० “प्रथमच दितोयच 

छङ्खमाने मतो सम""वात्तिकोक्तः हइयसच् दन्न । ऊरू 

यसः जरदष“गजपतिङ्यसोरिति" भाषः । सामान्य- 
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नारदोक्त: “चिस मोह. 

उन्म. 

प्रनारे व मात्रजेष । ऊङमाल्ः प्रस्वमानम् । ४करणे 

व्य. । तुलादौ । देद्रोणपररिमाय्ये षु वैद्यकम् । 
उन्मार्ग लि उत्क्रान्तः मार्गात् निरान्सण० | मार्गातिक्रान्ते 

रोविञ्च नाशयति च दिङमोषभि- 

बोन्धा्गः'” काद्० । रेविरइपये च ^“मदोन्यतख भूपख 
कुञ्जरस्य च गच्छतः | उनदनामें वाच्यतां यान्तिम्ामाल्नाः 

समो पगाः'" पञ्चतन्त्रम् । उनूमाद् शब्दे उद्ा० । 

उग्िति ति उद्+मद्-क्तिन् । ज्खंमाने। 

उन्दिप् नि°उदु+मिष-क। पप्रणुज्ञे रकिश्ित्प्रकाशयुक्ते च 

उभ्मिषित ° उदू+भिषक्त । प्रफङ्घ, विकते किञ्चित् 

प्रकाशिते च ।* व्यलोकयच् निषि ेस्ताड़ दा्येः" कुमा ०। 

उन्धोलन न° उदु+मोच ल्युट . । १विके र चचुरादेः एटवि- 

भेदे (ताकान) “्नानाञ्जनशलाकाभिरनेतोन्मोलनकारकः"” 

भाग्वा०्८४अ० । ^सन््ोलनेन्छोलगके तथेव सिर 

गि । भाने बज. उन््ोलोऽष्यल एु° । 

उनब्रौलित नि ° उद्+मोल-क्त । १ पिकरिते ^ते चोन््ोलित 
भालतोद्धरभयः प्रौढाः कदम्बानिलाः” सा० द्०। शख 

दिते च शिच्-कमेखि क्त । रेग्रकाशिते उ्कीलित'तूखि 

कयेव चित्रम् "कुमा ०। ४भेदितशुद्रये नेत्रादौ “अन्नानति- 

भिरान्वख तन्ञानाञ्जन थलाकया । चचुरकोलितं येन तज 

खरोगुरवे नमः"” शु रन तिमन््रः । 

उन्क्त वि उद्+हच- क्त । बन्धनरडते 

उच्छख लि° उट् +उद्खं' खमख । अङ्ग खे,२ उद्युक्तं च । 

“उन्छखदाःस्ववौ चिताः" कुला०। “तदित् संयमिनामद्ध 

जाते परिणयोगुखे" कुभा० । शविषठलतरोन्द खलोच- 

नावलग्नस्” "दन्तासनिभिन्रपयोदनुन् खाः” माघः | 

“लौ शरर्यः शरणोन्ध खानास्” “या नोतपौरा 

सखपटदोन्क् खेन" । “मनोऽभिरामाः ्टस्छन्तौ रथनेभिख- 

नोदः रघुः स्तियां नेष । “श्रूतवषटिरिवाभ्यासे मधौ 

परभ्टतोन्खो” कुमा ०“प्रतिषिद्गापि कवेव्या लच््ीरिष 

गुणोन्दखो” “पतिः प्रतीतः प्रसोन्छु खौ भरियाम्” 

“द्रोः ङ्ग हरति पवनः किंखिदिष््नम् खोभिः'" 

“दयाख्याते पवनतनय" भैथिलोवोन्् खो सा" भेष ° । 

उन्मुद्र ति° उदा शद्रा यात् प्रा ०ब०। श्यक्गघदर ,२ विकसिते च 

` उन्म.ल नामघाणमूलत उत्माटयति उदू्+मूल-खिच् । उनृमूल 

यति ते “उनमूलयन् मद्ाडक्तान्'' भाग्व०१४६क० 

उक्मलन न° उनृमूल+णिच्-च्य् ट् । उत्पाटने उद्रतम्लक- 

रणे | “न पाद्पोनमूलनशक्गि रहः” रधुः ! 

मार्मञ्च पन्थाः 
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प 

उम्भ लित वि उनुमूलि-नामधा० क्त | उत्माटिते “ऊन्- 
श : ॐ ) & 
मलिता हलधरेश पद् वातः "उद्भटः“ दूरे 

इन्त भवता तनुमूलछन्मूलितम्” उद्खवदू ° ' 

उन जावमजा स्तरो उनृष्टज अण्डज इ.रच्यते यखां क्रियायां 

मय०स°। उन्माजनावमाजेनायेनिदेशक्रिवायाभ् | 

उन््श्य लि" उद्+ष्टश-क्यप् |“ हस्तमन्तोलगस्छ श्ये । 

नृष्डश्या हव द्योराद"' तन्ना १,४,१,२२, च्यम् । 

२अद्खं तः श्णत्यर्ये अव्य ° । 

कोय त्रि" उदडू+मा-यत् | १परिमेवे “आचितः शक्टोन्- 
मेये ̀  लिका० | २्उनमानमेये इव्णादौ च । 

उन््रषष °उदु+भिष--घञ् । !चत्तुरादेरुनुमोलने, किञ्चित्मका- 

शं च । “खुकिरणपरिवेबोनुमेषछन्याः प्रदीपाः" रघुः । 
"दो्धिकाकमलो तृ नेषोयाषन् भाले ख साध्यते कुमा ०८८बि- 

दयुडन्म षट्टिम? "मेष ०। भावे च्यट् | उन्देषणमप्यत न° 

“मन्धथोन््र षष्ठातिविस्ता णा शोमेव कान्तिः" सा०द्० । 

उन्धोचनस० उद्+मच-दय ट् । बन्बनात् उद्धत्य विन्लो षणे । 
"उकोचगप्रमोचने उभे वाचो वदामि" अ०५,९०.१, 

उप अव्य०वप-क । 1 अधिकाय" २डोने, श्ासच्चे, ४सा- 
मोष्ये ५साण्ये, £ प्रतियले सतो युष्यान्तराधाने, ऽब्याप्नौ, 
पूजायाम् € क्रो, १ ° आारन्भे, ११दाने, १२दोषाख्याने, 
१श्चा्यकरणे १४अब्यये, १५निद्श्ने च । 

सामोग्यसामयथ्यव्याप्रप्ाचार्यरतिष्टतिदोष 
दानक्रियावोश्चारन्भाष्यवनपूजनेषु" दति उपार्थाचुक्ता 

कभेणोदाजहार् तत्र साभोये उपकूपम् । सामर्थ्ये उप- 

करोति । व्याप्रौ उपकोर्छम् । अचा्यैलतौ उपदिशति । 
ब्टतौ उपरतः, दोपे उपषातः (इन्द्रियां ख याहायह- 

खासामथ्यप् दाने उपहरति | क्रियाभेदे उपचरति । 

वोश्यायां देव देवुपचर ति । आारण््े उपक्रमते भोह्म् । 
ध्ययने उपाध्यायः | पूजने उपचरितः पिता पुत्रे खः 

दूति । प्रतियन्रे (खंस्कारे).“उप त्वा नेष्ये समिधमाद्रो ति 
का*ड*्वासं।ये““उपोपषिश्च प्राणान् रंसपृथन्"स०तगो०। 
सादण्ले उपरदेवः उपधातुः | “उपोऽधिके चपा ०५१६अ- 
धिक्ये “उप च त्रयोद्य मामः''अत०्जा० ६,२,२, अद 

होने धिक्ये च कमे प्रष्चनोयता तल ङोनायोगे तत्- 

सम्बन्धिनि दितोया | उप इरि इराः- इरे हनि इत्यथैः । 

अधिकाथयोगे सप्रमो । उप पराद्धं इरेगं शाः-पराद्वाद्- 

धिकौदत्यथः । 

बम् । 

ग- 

५/4 
शरल उ 

सासोष्येऽव्ययौभावः उपङ्ग्भम् उपकू- 

““उपसगाः क्रियायोगे” पा क्रियायोगे 

फलानि 
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उपरूगता अन्यत्र गतिता ततः भवार्थे त्यकन् उपत्यका । 

उपक ए° उप+सं्नायां कन् । {ऋषिभेदे ततः नडा० फक् | 

आओपकायनः तस अदन्दे इन्दे च वद्कत्वे वा लक । 

अहन्दं खौपकाः आौपकायना; | इन्दे उषकलमकाः 

च्ौपकायननामकायनाः। अलुकस्पितः उपेन्द्रदत्तादिः 

“प्राचाखपादेरडज् बचौ "पा ° उच 'टाजागद्ख' दितोयाद्चः”” 

पा०दन्द्रदत्तखोपे। उपक २अलुकम्मिते उपेन्द्र द् त्तके पुण प्ते 

अडच् उपडः । चात् ठच् धन् इलच् च | तन्न ठचि 

इलचि उपिलः | ततरा पुर 

ऋअजाद्ावषित्यक्तः कनिन लक् | उपेन्द्रदत्तकः । एवमन्य- 

खापि उपपूव्वंकख संन्नाशब्द्सख रूप बोध्यम् । तेन 
तत्रापि उपकादिशन्दटत्तिः। 

उपकर्ठ नलिण्डगकतः कण्ठम् अत्या ० स ०।१निकटे, रकण्ठा- 

सन्ने च “तखोपकर्ठ घननोलकण्ठः"” कुमा ° । ““आ- 
ङष्य चापं अखव्णापकणगटं' "उपकण्ठः महोदधेः? रषुः 

र्पामान्ते $अश्रानामास्कन्द्तिगतौ च न० | व्रिभक्छये 

सामोष्ये वा अव्ययो ०।५कण्ड इत्ययं “रयाङ्गभच््नऽभिनव 

वरस्य याः पितेव प्रतिपादितायाः । प्रमृणो पकण्ड 

खरङ्कभाजो रलावन्लोरम्ब धिराबबन्ध" माघः | उपक- 

रढम्-कण्ठे प्ते .न्तके इत्यथः कराठसामोप्ये च अव्य 

उपकनिष्ठका स््नौ उपगता कनिषिकाम् अद्यार्सण०। अना- 

माङ्गलौ “अप्रच्छिन्रासावनन्तगभनौ प्रादेएमालौ कथाना- 

नान्तयोग्टं होतवाङ्ग.ढोपकानठिकाभ्यास् ` आ * छ °ब्ट ० १,३३ 

“अन्ग ोपकनि छिकाभ्याभेकं कमस्य सं हादयन्तः" ४,५,४ । 
उधकना श्लो उपगता कन्याम् अन्रा° स° | कन्यासख्यादौ 

अस्य गौरा० पाठात् उपादइग्रच्दत्वे ऽपि नान्तोदात्तता । 

उपकरण नण०्डपक्रियतेऽनेन उप-क्-च्य्ट्। उप्रधानसाधके 

ऽङ्गे यथाच्नभोजनादौ व्यञ्चनादि, शयने खटादि खा- 

` नेऽहलेपनादि, पूलायां अुष्मादि याने पश्वादि | “यच्च 
बेस शुभं दद्यात् सर्वोपकरणान्वितम्"” शु °त°नन्दिषु° । 

“भक्तावकाशाम्भ दकमन््रे पकर णव्ययान् ” या० स । 

र्न्टपादीनां खत्रचामरादिपरिच्छद्े च । उपगतः करम् 

अत्या सण०। ३इन्दरियादगते ति° विभच्छयं सामीष्ये 
वाऽव्ययो० । करसे दलयर्ये ४इन्द्रियसामीष्ये च व्यर। 

उपकस्छ अव्य विभच्र्थै सभौष्ये वा आअव्ययो° । 

कं दले रोल्रसामोष्ये च | तत्र प्रायभवः उक् 

चरौ पकर्िकः तत्न प्रायथवे बि° “यःखामो मम काना- 

-बानौपकाख कलोचनः'' मद्धि: । 

उपिकः घनि उपियः 
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उपकत्त, वि° उप-ल-च् स्वियां डप् । उपक्ञारके आतु 

यख्यक्षारुके “उपकन्नीरिणा सन्धिन मित्रे णापङ्ञारिशः' 

माषः । होनान्यदुपकतं,नि परहद्धानि विक्वतेः'रघुः । 

उपकलाप अव्य बिभ्ये सामो वाऽव्ययों० । १कलामे 

द्ये २ततसामोष्ये च ततो भवाय चरिषख्खा० | 

आओौपकलाप्य तद्भवे नि । 

उपकल्पय ति ० उपगतः कम् अया०्स | कल्पमोपगते | गौ- 

रा° पाठात् उपात् हयचकत्वेऽपि नात्तोदात्तता | 

उपकल्पन न° उप+कप-श्णच्-ल्य ट् । सम्पादने २अआ- 

योजने च “वच्छास्यतः पर समभ्यगाद्धारस्ोपकल्यनम्'? 

ख ° युच् । तलं व स्त्रो । “एवं विज्ञाय मतिमान् भोज- 

नखोपकलनाम्” सुख °| 

उप्रकादि एर हनवेऽहदन्रे च बड़े मोवप्र्ययलुगनिमित्ते पा- 

णिन्यु कर शदे समूडे। स च उपक लमक भ्वटककपि्टल 

कष्णाजिन छणस॒न्द्र चूडारकच्राड़ारक गडक उदङ्क 

धायुक अबन्वरु पिङ्गलक पिष्ट सुपिष्ट मयुरकणं खरोजङ्घ 

शलाथल परतद्मऊ पट द्रल कटेरण कुषौतक काशङत्स्न नि- 

दाष कलश्रोकणढ द्ामकणठ ठष्णपिङ्गल कणक प्र्णक ज~ 

रखिलक ब“घरक जन्तुक अतलोम अतुपद्' प्रतिलोम अप- 

जग्ध प्रतान अनभिहित कमकवटारक लेखाभ्च कमन्द्क पि- 

लक वर्क मष्टरकस दाव कबन्तक कमन्तक कट्ामत्त | 

उपकार ४० उप+म-भावे घञ् । प्रधानख्यादगुण्यसंपादने, 

उपलतौ “उपकारापकारौ ह लच्छ' लन्तणमेतयो:” 

माघः] "“सतोपकारेव रतिभभूष' क मा० “"उपकारोमदा- 

स्तात ठतोऽयं मम खेचरः" भा०व०१५०्अ० । तखो 

पकार्थार चितोधपका(चा)रा'रघुः। उपकारच्च सहकारिभिः 

कारण्खकार्ययोत्माद्मायैमाचयुरटभेदः यघाद्ादियागख 

प्रध।नापूज्जसाधनेऽङ्घादोनां प्रयाजादीनां कलिकापूव्वंसा- 

धनदारा तदादुयुणवम् । सच वोद्गः कवदूपताद्पख 

वीजादेच्छुनत्वस्य सम्पादन पाति थयाधानलच्यते सवये° 
द्भ ० । “तथाहि सहकारिभिः सलिलपवनादिभिः 

पदाथेसार्थैराधीयमाने कोजख्यातिशये वोजखन्पादकम- 

भ्यपेयम् अपरथा तद्भावेऽप्वतिशयः प्रादर्भवेत् । वोज- 

ञ्चातिशयमाट््धानं खृहकारिसापे्मेवाधत्ते अन्यथा सव्वं 

दोपकारापत्तौ अङ्करखापि स्दोदयः प्रसच्धेत; तस्मादति. 

शया्थमपेत्तमा्पः सद्कारिभिरसिशयान्तरमाधेयं गजे, 

वसिन्नप्यु पकारे पूर्वन्यायेन सहकारि खापेत्चख वोजख्य जन- 

कत्वे सहक्रारिसम्पाद्यवीजगतातिशवानवस्वा प्रथमा व्यव- 
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स्विता। अयोपकार, ार्यायेमपेच्छमाणोऽपि वीलादिनि- 

रपेन्चं काय्यै जनयति तत्।पेत्नोवा | प्रथमे बीजादेरजे - 

ठत्वमापतेत् | दितोये अपेच्छमाणेन दीजादिना उपकारे 

अतिशय आधेयः एवं तत्र॒ तत्रापीति वीजादिजन्याति- 

शवनिष्टातिशयपरम्परापात दूति हितीयानवद्या स्थिरा 

भवेत् । एबमपेच्छभायेनोपकारेण वोजादौ धन्मि पका- 
रान्रमाधेयमिल्युपकाराधेयरेजाति शयाचयातिशयपरम्ब- 

राप्रातद्रति ढतोयानवस्था दुरवस्या खात् । अय भावाद् 

भिन्नोऽतिश्यः सक्षारिभिराधोयत इत्यभ्य् पगस्यते तरि 

प्राचोनो भावो ऽनतिशयात्ना निदत्तः अन्यश्चातिशयान्ना-. 

क व्वद्र,पादिपद्वेदनीयो जायत इति फितम् । 

उपकारक नि °उप+श-खल् । १उपकारकतेरि । “खाग- 
न्तवोऽपि कदाचिदुपक्षारका दृण्छन्ते"" हितो | स्त्रीत्वे 

टापि अतद्त्वे उपकारिका | साच रेन्टपालये,श्पट- 

निभ्िते ष्च्डेन | कारणमत्र त्ि०।“स्सरयसूवगिन्द्रिय- 

साद्यसू्तचः खादुपकारकः'भाषा० णिनि | उपकारिन् 

उपकारके त्रि “तदुपक्ञारोणि शारोरकष्त्राटोनि" 

बेदा० सा०।“दातव्यमिति यद्दान दौयतेऽलुपकारिखे"" 

गोता “मालापिल्लोयुरौ लित्रो विनीते चोपकारिणि" 
दः । स्ियां ङोप् । 

उपकाय्यं ति. उप+-ऊ-ण्यत् । १उएकारयेःग्ये । २राज।लये, 

पटनिग्पितराजसदने चस््नो टाप् | “तस्यो पकाया रचितो 

पका(चा)रा”रषुः । “तौरोपकाय्यीं गतमात्र रव" णन् घु- 

प्रतिविद्ितोपकाग्यं मां; रघुः राजभवने “म्यां रषु 

प्रतिनिधिः स नवेापकार््याम्” | “उपकार्यां राजसद्म- 

न्य पचारचितेऽन्यदिति विचवोक् : ५उपवारव्याप्रे वि ° 

उपकिरण न° उप+क-च््ट् नि° इत्वम् । ¶व्याप्नौ २सम- 
न्तात् विकतेपे च ““अखत्करोत्किर्ं वा” कात्या ० 

२५,१०,२५। समोग्डादौ अव्ययो* | श्किरणसामो- 

प्यादौ चव्य । 

उपकोचक ० उपगतः कोवकम् ऋन्या०्स॒० | विराटन्छप- 

श्यालक्कौ चकातुजे भिराटसेन्यमेदे “खमवतेषु सर्वेष 

तामूचुरपकोचकाः । इन्यतां शोघरमसतो यत्ङते कोचको- 

हतः'' ते च पञ्चाधिकथतमिताः कोचकत्य नापि प्रसिडाः 

^व' ते जिता राजन् ! शतः पञ्चच कीचकाः | स च 

सेनापतिः पूव मिचतत् तष्ट्गतम् 'भा०वि०२२,२२अ०। 

उपङ्ुलि स्त्री उप+कुन् च-इ । ठष्णजीरके |` 

उपङुचचिका स्त्रो उप+ङञ्च-खल. अतस्त््रम् । १त्यायां 
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(कते) र्कष्डंलायाञ्च | स्डायें कन् । शगष्णजोरके । 
चपकुर्व्वाण ८० उपक्रते य॒रोदेचिणादानादिना उप+क- 

शानच् । समादत्त नयोम्ये साध्याययहणावधिकबरह्मचय्यै- 

बति \ब्रह्मदारिखि “न पूर्ने युरवे किञ्चिदपकर्वीति धमी 

वित् । स्ञाखंस्तु गरुखाऽऽन्ञप्रः शक्या यवं धमाडइरेत्” 

भुना स्नास्यतएव गु्धपकारविधानेन ततः पृथ्व मृ- 

पाकारकर्चतनिभेषेन चासयैोपकततंतलान्तयातवम् । बद्म- 

चारो छि हिविधः मैषिक उपङु्वाखन्च ¦ यो निरवधि 

भर्यान्तम् उपनयनादूह्व गुरौ वसति ख॒ नेठिकः। 

यस्तु खाध्याययहणान्त' य॒रोवसन् युरुणानुन्नातः य॒रो- 

सूपकार" ठत्वा - क्ञानगारुस्येय करोति स उप- 

कुवा खः । स्लखतो दाधा च मतुनोक्ता 

यथा “शयेन हिरण्य' गामश्च खलोपानहमासनम् । 
धान्य' थाकञ्च वाससि युरवे पोतिभावद्ेत्” । अश्च 

न्ट १,८.१२ द॒ “अचैलानद् पकल्यो त समावन्त साने 
रथिं कुण्डले वस्त्रयुगं उन्रमुपानदयुगं दर्ड स्लजमन््म- 

इं नसनुलेपनला इनमुष्णो दभिल्यानने चाचाय्यें च" “व 

द्य भयोनं विन्द् ताचाग्थायेव"| एकादश द्रव्यारलुक्तानि 

रुतञ्चोपलक्षणं गुरोरभिलभित' दद 1दितयत्रौव ताठ्पय्य म् 

अत णब य०ख्ट० “युर व षरं दत्वा क्ञायोत तदल- 

ज्याः तद्र दानभेगोक्तम् “गुरवे पूजौक्ताय वरमभिलधितं 

यथाशक्ति दत्त्वा सायात् तदशक्तौ तददन्नयाऽदन्त- 

बरोऽपि"सिता० | संन्नायां-कनु तत्रौव | “डपङ्घवांण- 

कास्तु खाध्यायम्रहइणार्था;” दा०उ०भा० | ताच्छोल्ये 

चान । २उपकारष्टोले ति ०। 

उपकुल्था स्त्रो उप+कुल-अन्नाा° निर । !पिप्पद्याम् 

( पिल ) अम 'हरिद्रोपकुल्याविशालेत्यादि'ः दचख° 

तत्परा यगुखादि भाप्र द्रि यथा 

““पिप्लो मागधो ष्णा वैदेहो चपला कणा | उपकु ल्यौ- 

षणा शौर्ड़ो कोला सात् तीच्छतख्ड.ला । पिप्पलो 

दौपनो टष्या खादुपाका रसायनो । अदुष्णा कटका 

्जिग्धा वातल प्रह्रा कषु; । पित्तला रेचनो हन्ति खास 

कासोद्रज्च रान् । कुषटप्रमेहगुल् माथे हछलाममः स्तान् । 

ऋद्रां कफप्रदा स्िगधा शौतला मधुरा गुरः । पित्तप्रश- 

मनोसा ठं शषका पित्तप्रकोपिनौ | पिप्पलो मधुखयुक्ता 

म्द: कफविनाशिनो । शासकासज्चरहरो ष्या मेषाग्नि 

वर्धनो । जःयजुरऽग्निमान्द्े च शस्यते यड़पिप्पलो । 

कारजो्णारुचिश्वासहृत्पाणड ठंभिरोगचत् | हियुणः पि- 
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एपलोशर्णादट्गुडोऽल भिषजां मतेः" | उपगतः क्यार 

कल्तिमसरः ऋया०्स॒० | कुल्योपगते ्रि०। रसाभमो- 

भ्यादौ अव्ययो° । रेकुल्यासामोष्यःदौ अव्य“ । | 

उपकुश इ° छश्तोक्ते १खखरोगमेदे ।“ख्खरोगाः सप्रलाय 

तनेषु”इयुपक्रस्य ओोादोनिस्प्रायतनानि चक्घा “दन्त 

मूलगतास्तु शौतादो दन्तषठप् षुटको दन्तवेटकः शौषिरोा 

स्ाशोषिर, परिदेर उपङथोदन्ततैदभौ वद्नोऽधिमांसो 
नाद्यः पञ्चेति दन्तमृलगतादक्ञा "चिरेष दाहः पाकञ्च 

तेभ्योदन्ताञ्चलन्ति च | आाघटड््तिाः प्रखवन्ति शोख्धितं 

, भन्द्नेदनाः । आश्मायन्त ट्त रके इख पूति च जायते । 

यञ्मिचुपङशः स ख्यात् पिषरक्गकतागद्.””। लच्छितः । 
नडोध्योभयतः कायं धिरचोपकथे तथा" चद्र° । 

साभोप्यादौ अव्ययो रकुश श्वय रकुशसाभोष्ये च 

व्य ०| उप्रगतः कुणसम् अत्या ०स०। ४कुयोप्गते निम। 

उपकूप लि० उपगतः कृपं अल्या०स्ष० | \कूपोपगते देषे 

सामोप्यादौ अव्ययी ०। रकूपसामोष्ये ३कूप इत्यथे च चव्य °{ 

उपकूल न ० ज्रूे कल्य सभोपं वा कव्य ° । !कूलेदत्यये 
्तीरसामौष्ये च ऋव्य ° । “'उपकूल स कालिन्द्याः षरों 

पौरुष भूषणः"रघुः ततो भवादौ अण “अव्ययो भावाद्धे ति” 
पा० ""परिशखादिभ्य रवेति""वार्सिके नियमनाच्न ज ॥ 

अौपक्रूलः तद्भवादौ लि° । 

खउपक्लत लि" उषए+ल-क्त । १कतोपकारे यखोपकारः छत , 

स्तस्मिन् | भावे क्त | २उपकारे न ० “उपकृत बह तर 

किषठच्यते जनता प्रथिता भता परम्” सान्ट्० । 

उपल्लतमनेन इ्टा० इनि । उपञ्तिन् येनोपकारः लत 

स्तिन् लि० स्तयां डप् । 

उप्रक्लष्णं नि उपगतः कष्णम् अत्या०स° । †ङष्णोपगते 

उपाद् य चकत्वे ऽपि गौरा ० पाठात् नान्तोदास्षता । शामी- 

ष्यादौ अव्ययो ०। २ ङष्णसामोष्यादौ अव्य ० | [समर्ये च । 

उपक्त, प्त नि °उप-कप- क्तं । १नियते २ विन्यस्ते ¦ शउपभोगाय- 

उपकोसल ए० कमलापतये ऋषिभेदे ¦ ““उपकोखलोह 
कामलायनः सत्यकामे जाबाले ब्रह्मच यय्वास” खा०्ड० 

“ङपक्ोसलोनामतः कमलस्यापत्य' कामलायनः" भा०। 

उपक्रम ए उप-क्रम-षञ न ए्धिः। १उपायन्नानपूवेका- 

रम्भो, रेप्रथमारस्मे 
केः “समानाद्खा्धवयुपक्रमादस्टतल' चादपोष्य" शा० 

० । “तत्र च प्रतिकर्ववन्ति यदि पण्वन्य्.पक्र- 

भात्" भा०व०२२५ अ० | ““उपक्रभोपस्दहारौ--हेत- 

“ज्योतिरुपक्रमान्त तथाद्यधीयत ` 
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श्तात्पर््य निरये '"टान्तिमते तात्पर्य नियके २टेतमेदे 

ततर उपक्रमोपसंहाराभ्यां हाभ्यानेष तत्मय्य' नि्चोयते 

नतव केकेनेति बेाभ्यम् । करणे वञ् ।शघामादय् पावे “शा - 

मादिभिरुपकमैः" मनुः | “उपक्रमररूख लि तं चतुभिः” 

रषु: । क्मेखि घञ् । ४ऋारभ्यमाणे षु ° तदादित्वविवच्चा- 

याम् तद्न्ततत् पुरुषस कोक्ता ““नन्दोपक्रम' द्रोणः” पा ० 

भा०““रासोपक्रममाचद्यौ रच्चःपरिभवं नवम्"रघुः। करणे 

चञ् | ५ चिकिल्धायाम् सखुते भूरिप्रयोगः । 

उपक्रमण न° उप+कम-भावे ल्य य् । शारम्बो करणे 

ल. । रततृसाघने चते दोर्षायुष्यादिज्नानपूव्वं - 

चिकित्सायाम् रेभूभिकायां समी प् । खाये कन् खत 

द्क्वस् । उपक्रभणिका । सन्य प्रस्तावने छखबन्धे । 
उपक्रमणोय नि ° उप+करम -अनीयर् | १ अरम्परणोये । उप- 

करमणे साभधु-ध | रचिकित्साङ्ग दीषांयुष्यादिन्नानसाधने 

लत्तणभेटे । श्यातुरचिकितृसाथं यथोपक्रमणं कव्य" तदा 

बेदके श्यन्धे च| ततप्रकारादि खख्ते दतं यथा। 
“अथात अत्रोपत्रमण्योयमध्यायं व्याख्याखामः । चात्- 

रखपक्रममाणेन भिषजायुरेवादौ परीत । सत्ये वायुश 

ब्याध्य तग्निवयोदेहबलसत्वसा त्म प्रकतिभेषजदेथान् परो- 
चेत । तत्र महापाणिपाद्पाश्ं षस्तनायद् नयदनस्कन्ध- 

ललाटदोषांङ्ग लिपगौच्छाप्र लणवाद्ध' विस्तो्च स~ 

नान्तरोरस्क हखजङ्घ मेद् पोवगम्भोररुलखरनाभिमनु- 

ङ बंडश्लनमपचितमहारोमशकथं पञ्चान्मस्तिषकं क्तातात्- 

लिप्रः मृद्धाचपूर्व्यां विशुष्यमाणशरोर' पञ्चाद्ध विशुष्यमा- 

सद्दयं परुष लानोयाहर्षायुः खल्वयमिति । तभेकान्ते- 

नोपक्रमेत् । एभिर्म्षसौविपरोतैरल्पायुर्भिशर मध्यमायुरिति । 

गृढसन्छिसिराख््ायुः संहताङ्गः स्थिरेन्द्रियः । उत्तरोत्त 

रचच्ये्ो यः स दोर्षायुरुच्यते | गर्भाव प्रष्ट्यरोगो यः 

अनेः समुपचीयते । शरीरत्नानविज्नानैः स दोर्ायुः स- 

सासतः। मध्यमखायुषेान्नानमत ऊधः निबोधमे। अ- 

धचादृहंयोर्येख लेखा. ख्ुव्यक्तमायता :। डे वा तिखो- 

ऽधिका वापि पादो कणे च मांसलौ । नासासमृदखज्च 

भवेदूह्खंरेखाच् ष्तः । यद्य सुस्त परममायुभेवति 

सप्रतिः। जघन्यखायुषो न्नानभत छङ्खं' निबोधमे । 

स्वानि यख पवांखि छमहद्धापि मेहनम् । तयोर 

बद्धोढानि न च ख्यात् एषमायतम् । उद्धः च श्रवणौ स्था- 
नान्नासा चोड्खा शरोरिणः | हसतो जल्यतो वापि दन्त 

भांस' प्रदृश्यते । प्रेचते यञ्च विश्वान्त स जोगेत्रन्चवि- 
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शतिमुं । अथ पुनरायुषो विज्ञानाय मङ्गप्रत्यङ्प्रमाणसा- 

रादप्रदे्रामः । तलनाङ्गान्यन्तराधिचकयिवबाङ्कशिरांसि 

तश्यवाः प्र्ङ्गानीहि | तत्र खरङ्गलेः पादाङ्ग् ठप्रदेथिन्यौ 

इपह्कुलायने । प्रदे शिन्यास्तु मध्यमाऽनामिका कनिष्ठिका 

येधो रार -पञ्चमभागहोना । चठ्राङ्गलायते पञ्चाङ्ग,ल- 

विस्तते प्रपदप्राद्तचे । पञ्चचतुरङ्ग,लायतविस्तता पाग्णि;। 

चतद्थाङ्गलायतः पादः । चठदं पाद् लपरि्ाहानि 

पादयुलफजङ्खाजाडलध्यानि । अ्टादथाङ्गला जङ्खा 

जान्परिदादुहानि' यदङ्ूलमेव'पञ्चाथत् | भिद नागक- 

मवद । दगङ्गलानि इषचिवु कद् शननाखाघुटभागकण- 

भूलनयनान्तराणि । चतुरङ्ग लानि मेहनवदनान्तरनासा- 

क्ेललाट पोवोच्छवहश्चन्तराणि। हादथाङ्ग् लानि भगवि- 

खारमेहननाभिहदयसीवास्तनान्रम खायासम खिगन्वपर- 

कोषस्यौद्धानि | इन्दरवस्तिपरि णाहांसपोठकूपैरान्रा- 

` यामः घोडा लः । चदि शङ्गः खो ₹स्तः । दाति ~ 
शदङ्गलपरिमाणौ भुजौ । इानिथदङ्ग.लपरिणा- 

हाव । मणिबग्धिकूपेरान्तर" बोड़शाज्गलम् । तलं 

षटचतरङ्लायामविस्तारम् । अङ्ग ठमूल प्रदेथिनो चरव- 

शापाङ्गान्तरमध्यमाङ्ग लये पञ्चाङ्गले। अड प्चङ्गले 

प्रदेशिन्यनाभिके । साहं लङ्गलो कनिषटा्कढौ । चत्- 

रिंतिविष्लारपरिणाहं मुखपोवम् । लिभागाद्ग लि" 
विश्लारा नासाषटमर््याद्ा | नयनत्निभागपरिणा- 

द्धा तारका। नवमस्तारकांथो दृष्टिः | केशान्तम- 

स्तक्रान्रभेकादशाङ्ुलम् । सस्तकाद्षट्केशान्ता दथाङ्गलः। 

कावद नरं चठदेशाज्ग. लम् । एुरुषोरः प्रसाणविष्ठो या स्तो - 

श्रीखिः। अशादशाङ्गलविस्तोेम्रः। ततृप्रमाणा पुर्षस्य 

कटो । सविं मङ् ल शतं एरुषायास इति भवन्ति चाल 

पञ्चविंे ततो वरे एुमान् नारीव घोडे । ससत्वागतवोयी 

तौ जानोयात् कुशलो भिषक । देहः खं र ङ्कलै रेव यथा- 

वददुकोत्ति तः। रक्तः प्रमायेनानेन युमान् वा यदि वाऽ- 

ङ्ना | दोषमायुरवाप्नोति विन्तञ्च॒मद्हटच्छति । स्ध्यमः 

मध्यनेरायुधित्त' होनेसथाऽवरम् । अध सारान् व्या 

मि॥ खूटतिभक्तिप्रन्नाशौयशौचोपेतः कल्याखाभिनिवेशः 

सत्वसार विद्यात् । ्िग्ध' संहतञ्च तास्थिदन्तनखं बह्धल 

कामप्रं शुक्र । अलगमत्तमवलं ्किग्धगम्भौरस्वर' सौ- 

भाग्योपपन्नं महानेत्रञ्च मजन्ना| महाशिरःखकन्धटटद्न्त- 

इन्वस्थिनखमस्थिभिः। स्िग्धमूत्रखेद्श्वरं हच्छरो रमाया - 

सहिष्णु भेद्सा । अच्छद्रगा्न गूढास्यिसन्वि' मांसोप- 
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चितञ्च मांसेन । क्लिग्धतालनखनयनतालजिह्ञौ्टपाणि- 

पादतल' रक्तन । सप्रसन्न्टदुत्वगोमाणं त्वकसार' वि- 

दादिष्येषां पूरं पूव" प्रधानम युःखौभाग्ययोरपि | भवति 

चान् सामान्यतोऽङ्कप्रतपृङ्गप्रमाणाद्य सारतः) परीच्छायुः 

खनिषुणठो भिषक् सिध्यति कमेच । 

व्याधिविरेषास्तु प्रागमिहहिताः सर्व णते लि विधाः सा- 

ध्या याष्या; प्रताख्ये या तल्नै तान्. भूयस्तिधा परीत्तेव 
किमसादौैपसर्मिकः प्राकेशलोऽन्यलक्षण ईति । तत्रौपस- 
गिकलोयः पूोत्पन्नं व्याधिं जघन्यक्रालज्ातो व्याधिरुप- 
रःजतिष तन लणएवोपद्रवं त्नः । प्राक्केवलो यः प्रागेषोत्यन्नो 
व्याधिर पूरकं ्पोऽलुपद्रयच । अन्यलच्षणो यो भविष्यदय्ा- 
धिख्यापकः स पूपसंततः । तन सोपट्वमन्योन्या~ 

विरोधेनोपक्रभेत बलवन्तम॒पद्रषः वा प्राक वलं यथाख 
प्रतिकुर्वीत । अन्यलक्तरे त्वादिव्याधौ प्रयतेत | भवति 

चात्र । नाल्िरोगो विना दोषयसयारस्मादिचनतश्यः 1 

अनुक्तमपि दोषाणां लिङ्ग व्या धिम् पाचरेत् । 

प्रागभिहिता ऋतवः । शोते शोतप्रतीकारङ्ष्वे चोष्ट- 

जिषारण्शम् । लत्वा कुर्यात् क्रियां प्राप्रां क्रियाकालं न 

हापयेत् । प्राप्रे वा क्रियाकलेप्राप्न वा न कता 

क्रिया | क्रियाद्धोनाऽतिरिक्रा वा साध्येष्वपि न सिध्यति। 

बा ठदोखे" शमयति नान्य' व्याधि" करोत्तिच | साक्रिय। 

नतु या व्याधि ₹हरव्यन्यद्रवेत् | 

प्रागभिद्हितोऽग्निर त्रस्य पाचकः (ब्रप्रश) स चतुर्व््विषो 
अवति टोषानभनिपन्न एका विक्रियामापनच्नस्हिविधो भवति 

विषनने वातेन, तोच्छः पित्तेन, मन्द्ः शे ्रणा, चतः 
समः शवेास्यादिति तत्र ये वधाकालमनच्नष्ठपयुक्त' सम्यक् 
पचति सुसमः, समदाषेः। यः कदाचित्यस्यकपचति 

कद्ाचिदाश्मानश््रलोद्वर्तातिसारजठरगौ रवान्तरकरूजन प्र- 
वाहणानि ठंत्वा स विषमः } यः परभूतमम्युपयुक्तमन्नमाण 

पचति स॒ तोच्छः, स टवाभिवद्खमानोऽचग्निरिव्याभाष्यते 

म खकभङधः प्रभूतमय्यपुक्तमाश्ुतर' पचति पाकान्ते च 
गलताल्लोठथोषदाषसन्तापान् जनयति । यः खल्पम- 

` प्यपयुक्गखद्रथिरागौरपकासच्ासप्रसेकच्छर्दिंगालसद्नानि 
कत्वा सहता कालेन पचति सख मन्द्: | विषभेा वातजान् 
रोगान् तोक्तः पित्तनिभित्तजान् । करोात्यग्निस्तथा मन्दा 
विकारान् कफशम्भवान् | तत्र समे परिरच्चण' कुर्व्वीत 

विषमे स्िग्धाश्छल यण: क्रियाविेषौ : प्रतिकुर्वीत तच्छ 
भधुरक्लिग्ध धो तेव्वरोकंञच । एवभेवात्यम्नौ विथेभेख माष 
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च्तोरदधिसर्पिभिमन्दे कटुतिङ्गकषायैवेमनेञ्च । जाठरो 

भगवानग्निरो शरेाऽच्नख पाचकः । सौच्छद्रसानाददाने 

विक्त नेव शक्यते । प्राणा पानसभानेस्तु सवतः पवने- 

स्िभिः। मायते पाल्यते चापिसखे खे स्याने व्यवस्थितैः, 
वयस्तु त्रिविधं बाल भध्य' बह्धमिति | तत्रोनषोडशवषां 

बालास्तेऽपि लिविधाः क्षीरपाः च्षोरान्नादा अन्नादा- 

दति तेषु सवत्छरपराः क्षीरपा दिसंबत्-रपराः ्षोरा- 

च्राद्ा प्रताऽच्रादा दइति। षोड्गश्रसप्नल्येरन्तरे मध्य" 

वयस्तखख विकल्पे टद्धिौवन संपूरछता हानिरिति । 
तत्रा विंशतेडेद्धिराविं शते यौवनमा चत्वारि शतः सर्वव - 
धालिन्दरियबलवोययखम्यूख ता । अतजरं मोषत् परि- 

हाणि्यषद्यप्रतिरिति। स॒प्रतेख्ः चौयमाण्धालि- 

न्द्रियबलवीग्यौ तृसा इमहन्यहनि वली पलितस्वालिव्यजुषट" 

कास्चासप्रण्टतिभिरुपद्रवौ रमिभूयमान' सव्वं क्रिया- 

स्वप्मधे' जोथागार सिवाभिटष्टमवसोदन्त' शद्माच चते । 
तन्नो त्तरोत्तराच्च वयेाऽवस्या्डत्तरोात्तरा भेषजमाला- 

विशेषा भवन्ते च परिहायेस्तन्ाद्यापरेच्तया प्रतिङ्वीति । 

भवन्ति चात्र । आले विवदते क्र्रा मध्यमे पित्तमेव तु । 

भूविष्ठ' डते वायुं तदन्य योजयेत् । अग्नित्तार- 

विरेकेस्तु बालटृद्धौ बिवज्येत् } ततृसाध्येष्, विकारेष - 

ग्डदीं कुर्यात् क्रियां शनै; । 

देहः स्थलः छथ मध्य इति प्रायुपदिष्टः। कथं- 

यहु चवेद्वापि सदा स्थलढभौ नरौ । स्यश्च 
मष्यख कुर्व्वौति एततः भिषक् । 

बलमभिहितयुणं टौब्बेल्यञ्च खभावदेषजरादिभिरे- 

क्तितव्यम् । यसो द्लवतः सव्व क्रिया प्रति स खाद्वलमेव 

प्रधानमधिकरणानाम् । केचित् कशाः प्राणवन्तः स्यलाच्चा- 

ल्य बला नराः| तखात् स्थिरत्वव्यायानैब्बलं वैद्यः प्र तकेयेत् । 

सत्वन्द॒ व्यसनभ्युदयक्रियादिस्थानेषुव कल्यकरम् । 

सत्ववान् सहते सव्वं खंस्तभ्यात्रानमाकना । राजसः 
स्तभ्यमानेःऽन्यः सहते नेव तामसः । 

प्रकत" भेषजं चापरिष्टाद्तयराभः ( प्रकतिं शारीर 

स्याने, भेषजं तहत् प्रकरे , । 

सात्मनि त॒ रेश्कण्लजात्य,ठरो गव्यायानेदकदिवाखप् 

रसप्रभ्टतोनि प्रकतिविरूधान्यपि यान्यबाधकराणि भवन्ति । 

य रसः कलते. यख हखायेव निपेवितः । व्यायासजाव् 
मन्यद्वा तत् सात्मयममिति निदंरेत् । 

देगश्लान्पेा जाङ्गलः साधारण इति । तन्न् बहदकनि- 
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स्तोाच्नतनटोवषेगहनेा श्टदुशोतानिलेः बह्मह्ापर्व्वतरलो 

ग्डदुसकृमारोपवितशररमदुष्यतायः कफ्रातरोगभूञ्चा- 

नप; 4 अक्नाशसमः प्रविरलाल्पकण्ट किड्ततप्रायाऽल्यरषप्र- 

स्तवणादपानेद्कप्राय उष्णद्ारुणवात, प्रविरलाल्य्ंलः 

स्थिरक्षशशरोरमलुष्यप्रायो वातपित्तरोगभूविष्ञ्च जाङ्ग- 

लः । उभयदे यलत्तणः साधारण इति । भवन्ति चार 

समाः साधारणं यस्माच्छोतवर्षोद्ममारुताः । 

दाषाण्णां समता जन्तोस्तद्मातसाधारणे7 सतः | न तया 

बलवन्तः खुजलजा वा स्वलाष्हता;। स्वदेशे निचिता 
दोषा अन्यस्मिन् कोपमागता | उचिते उर्त॑मानख नास्ति 
देशत भयम् । अङ्ारख्रचे्टादौ तदहे शख गु 
सति देशप्रशतिसासविपरोतिऽचिरोलियितः । मम्पत्तौ 
भिषगादीनां बलसत्वायुषा तथा । केवलः समदेहागनेः 

खसाध्यतमे गद्: । अतेऽन्यधा त्वसाध्यः खात् कच्छो 

व्याभिश्रलच्चणः | क्रियायास्तु गुणालाभे क्रियामन्यां 

प्रयोजयेत् । पू्ेखं शान्तवेगायां न क्रियासङ्करो {हतः । 

गुष्णालामेऽपि सपदि यदि चैव क्रिया हिता कर्तव्यैव 
तद्1 व्याधिः ङच्छछाध्यतभमे यदि | यणवमेन' विधिभेक- 

पं विभक्ति कालादिवगेन धीमान् । स ग्टयुपायान् 

जगते गदौघान खनन भ षच्छपर धेन ' । 

उपक्रान्तं वि°उप+क्रभ- क्त | १अारब्धे २विस्तते शब्टा्थैचि° 

उपक्रिया स्त्रो उप+ङं-भावे श] उपरकारे “तमपीद् युर 

भ्ियात् खतोपक्रियया तय” मनुः । 

उपक्रोश एु° उप-क्रश-वञ् | निन्दायाम् । “नायं बिभे- 

त्य पक्रोा्ादधभ्ब्ाहा षुररोचनः”' भा० चअ० १४५ अ० 

“राज्यनक्गि तद्विपरोतयन्तेः प्रासैरुपक्रोयमलनसैवा रघुः 

अत्यारसण। रेउपगतक्रोे आखसच्रक्रोगे वि०। अव्ययी °। 

श्क्रोशसमोपे व्यर् । भावे च्य, उपक्रो शनमप्यन । 

“वाटसन्तलणरलगकोपक्रो शनेः” दशक ° ““कुलोपक्रो षनकरी 

कलाङ्गारो निराच्रया"हरि ०१७६ अ ०। [च्तियां डगेप् । 

उपक्रोष्ट, षु उप+करुश-ढच् । गह् भे | २निन्द्के ति०। 

उपक्गीश ए उपक्तिञ्नाति अनेन उप+क्विश-करणे घञ् । 

मदादिषु । [ घञ पत्ते अप् | वौश्ानिनादे | 

उपक्क(क्रा)ण एु० उप१+कण-शब्द “कणोवीणायाञ्च"'पाश्वा 

उपत्तय पु” उप+च्ि-अच । {अपचये हानौ | सामोष्यादौ 

अव्ययो ° ।२निवाससमोपादौ, अव्य० । रखपगतः च्यम् 

अल्यान्स+ । शे्चयं प्राप्रे लि° | तत्पुग्रमे रपादृह्यमच्- 
कल्वादन्तोदाचता । 

[ १२०१1 उप 

उपर्चित् ति उप+कि-क्रिप् । सभौपनिवासिनि । “यख 
ते अग्ने अन्यं अग्नय उपक्षितो वया दव" ० ८, 

१६.२३ । [ रसकार््याद्यसामर््' प्रापने च । 

उपन्तौण नि ° उप+क्ति-क्त तख न, दीर्वञ्च । १अपचयप्राप्र 

उपक्तेप ° उप+क्तिप-भावे घञ् । १अात्तेपे, “कयनासा - 

च्छ दोपरेपभोषिताभ्यास्"दशङ्ग०। रसमोपे निन्तेपणे च । 

उपक्तेपण न° उप+्प-च्य.ट् । टर खाभिकानच्नस्य विप्रस्टे 

पाकाय" समर्पशे ।“उपरशचेप्रणधमे्य यत्त, पाचयते दिल ः। 

अभोज्य तद्धबेदच्नम् ” शाम्ब ° ए ०। “उ पक्तेप्णधरमेण खद्र- 

स्ता मिकात्रख पाकाथै ब्राह्मणण्ट्हे समपणर्पेणति" 

कल्पतरुः } रसमपंणमात्रे च | 

उपखात अव्य सामोष्यादौ अव्ययो ० !खातसामोष्ये रय्याते 

इयर च | उपगतः खातम् अत्या स ° । रष्ठाताचुगते । 

उपादुद्वयचकत्वेन तत्ुरुषपत्ते अन्तोदात्ततेतिभेदः 

उपग लि ° उप+गम-ड । उपगन्तरि ““पोषध्य; फलपाका- 

न्ताबह्धइुफलोपगाः'? मृतुः । “त्रे तायां भावसंकल्पाः 

क्रियादानफलोपगाः?' भरा०व० १४९अ० | “केन्दरोपगा 

नवमपद्धमगाख् सर्ेः'ज्यो०त०। 

उपगण ल्रि° उपगतो गणो येन प्रा०बण० संख्यावचनत्वोऽपि 

(“अजह्गयादिति” पा० निषेात् न डच । प्राप्रसखदाये 

डचि तु चिच्वाव् अन्तोदात्तता खात् । अतस्तख पू्ेपद- 

प्रशतिखराथं डचोनिषधः । “््पातिप्रखष्गाभावेऽपि खर. 

भद् यनेव पय्यदाखः”' सि० कौ ° स्थिवस् । 

उपगत लि° उप+गम-क्त | श्लोकते, उपस्थिते, रेन्नाते 

प्राप्ने च “शव्वेह्धि नोपगतमप्यपचोयमान' वर्बिष्ण्- 

साश्रयमनागतमभ्युपेति' "माघः भावेक्त | ५प्राप्नादौ नर 

उपगतं प्राभ्निः च्यत्व नात्यख अच् । ह प्रा्चिधचके 

पल्लो च (रिद; । “धनी बोपगत दद्यात् खहस्तपरि - 

विद्कितस्” या० ख । ““डपरगतं प्राप्रमिति यहा 

्टपरगतम् प्रवेशपल्' खहस्तलिखितविङ्कितमधमसखायो- 

त्मखादद्यात्” भिता० । 

उपगति स्तौ चप~+गम-क्तिन् । पराप्नौ रेन्नाने रेष्दोकारो च 

उषगन्त, लि” छप+गस्-ढच् | पपराक्नरि श्स्वोकत्त रि 

शेन्नातरि च| 

उपगम ए उप+गम-भावे षज ऋढ़ृद्धिः। समोपगमने, 

र्अङ्गोकारे २न्ताने, च“ सोमन्ते च त्वदुपगमज' यत्र नोप 

वधूनाम्''मेष० । “व्याव -न्योप्रगमात् कमारी" खग- 
वनोपगमच्मवे श्यत्" । भारे च्डय्द् | उपगमन 
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मष्यल । “व्यथा कम्पी शुः कत्वा खगो पगमन' धुवम्” | 

भा० खा० १०२अ० | 

उपगम्य(त्य) अव्य ° उप+गम-ल्प् वाः लोपे ठक् । १समो- 

पं गलेत्यये । कम्पि ख्यत् उपगम्य | २सासौष्येन गम्ये त्रि °। 

उपगदहन षु ऋषिभेदे “महानटषिद्च कपिलस्य खा डका - 

यनः । तयेव जोपगदनस्तयपि चास्रायणिः" भाण्ा० 

४अ० | 

उपगा ए उप+मे-किप् । यन्न १उपगातरि इत्विग्मेदे । 

भावे अष्धः | र्उपगाने स्त्रो “उपगाद््भनाद्ध" कातवा* 

&,७,१, “ङपगानद्येनाञ् वमवसोयते ककः । 

उपगा ° उपगायति उप+गे-ढच् । यन्न उद्गादः 

समोपे गातरि ऋतिविम्भ टे “ट ड्क्यतिरङ्भाता विशेटेवा 

उपगातारः” तैत्ति । ““कतिग्वयतिरिक्रानाशपगा- 

तृष्षामदुषढप्रलाडत्विज एगोपगातारः” कात्या ° ९,७,१, 

ककः ¡ “स वडवा उपरुन्धन्ति रंशिञ्ते ययोपगातार 

उपगायन्ति" शत ° बा ०१२,२,९,२ । समोपगानकरैरि लि 
(दोवार ) च्छया ङोप् |[गन्तरि रे स्वोक्तं रि शन्नातरि च 

उपगाभिन् ति ° उप+गम-िनि स्त्रियां ङोप् । 'सभोप- 
उपगिर (रि) अव्यश्सामोणादौ चव्ययो° वा अचसमा० । 

१पव्वंतसामोपये रेपव्वते शव्यये च । निरिषपगतः 

अव्या °स° । उन्तरदिकस्ये गिरिसन्निटे देणभेदे ए० 

“प्रययामुत्तरां तस्माहिशं धनदपालिताम् \ अन्तभिरि्च 

कोन्ते यस्तव च बहिभिरिम् । तथौवोपगिरि धौव विजि- 

म्ये पुरुषर्धभः', भा०स०२द् अ । अन्तादातताऽयम् । 

उपगौति सखी “अायादितोयकाद्व यद्गदित' लच्तण' तत् 

खात् । यद्युभयोरपि दलयोरुपगोति तां सनिर्ब ते” 
इ०र० उक्ते मातराटत्तमेदे। 

उपगु बि °उपगतो गौरख खः गोषन्दोनानाध £| प्राप्न 

किरणादो रेगोपाले च ““पगोरिदम् खण । आौपगव 
तत्सम्बख्िनि वि° । “खामोऽव्ययौो० । श्गोः सामोप्ये 
अव्य° | [च्जरियां गौ० डगेष् । 

उपगुध वि० उप+गुध-रोधने क । सामोग्येन रोधके। 

उपगुरु ए°उपगतः सादश्यन गुरूम् अन्या ° ख ° अन्ताद्ात्तः । 
तन्नोक्ते गुरसशे उपदेशादिकारके । सामीष्यादौ 

अब्ययो०। रेगुरोः सामीप्ये ३गुरावित्यये" = अव्य ०। 

उपगूढ न°उप+युह-भावे क्त । १अालिङ्गने “उपगढानि म. 

वेषूनि च "कुमा ०। ““विचमाथ मपगृदमजच्म्'' माघः । 
कम्मणि ङ्ग | र्वआवि्गिते ति०। ततः ण्या चठ्- 
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रण्यौ क । उपगृदक तत्सच्निरश्टेथादौ लि °। 

उपगूहन न° उप+युह-ल्य् ट् चत् । अलि ङ्गने “र~ 

चकन्दाङ्न् पर् हनः पुनः” भाग्स्क० ५अ०। 

उपगोद्य वि ° उप+यु-ण्टत् ऊक्तवविधौ च एव यद्णान्न 

ऊन्त्वम् । १अआलिङ्गप, र्स्राह्यं च | भावे ण्यत् । रेखा 

लिङ्गने । पल्चे क्यप् उपयु यम्य । 

उपगमौर {° उपगतो गौरम् अल्या०्स० | गौरव पगते 

उपाद् इ्रचकत्वेऽपि गौरादपयुदाखात् नान्नोदात्तता 

उपग्रह ए उप+प्रह- अपर | ?काराचन्वने, बन्दौकरणे, 

रेउपयोगे, ४अआदक्रल्ये च । कसेखि ष् । ५काराङ्ङग 

बन्द्याम् । उपगतोपहं साडण्येन अव्या °स °। व्योतिषोक्ते 

&पडठल्ये ज्योतिः पदाथ" राङकेत्वादौ “महाः सोप- 

सहा्चैव प्राः परिषदां गणाः । एते चान्ये च ब्वो- 

घोराख्िदिव्वासिनः 1 परिचाय्यं महासेनः स्थिता 

मादगसः सदह” भा०व०२२दव० “उपयहाः राङ- 
परश्टतयः नोलक० “खग्यभात् पञ्चमं धिष्ण्यं षिद्यु- 

न्र् खाभिधम् । न्यञ्चादटमगं प्रोक्त सन्निपातं चतं शम् । 

केत्रटादश्ं पोक्तषलका स्ारेवविं शतिः । हाविं यतितम 

कम्पस्य यञ्च वजकम् । निषातञ्चठविथमुक्गा अष्ावृ- 

पाणहाः"ज्यो° त° उक्त श्वा करौ ननत्नात् पञ्चमादिष 

विद्य कसादिसम हञयेष, अनन्षलेष्, । तत्फलञ्च “प्रस्याने 

विषुद्ा प्रोक्ताः सेकाय्ये्ु खथेदा करूरवेधसमायोगे यख्य 

पयडसम्भवः | तख म्ट्यने सन्देहो रोगाद्वाऽथ र्ादपि 

ज्यो त. ८्उपपहणशब्द्ाये च । 

उपग्रहण न ° उप+मह-चछ् ट् सालो न सये र्सोकारे 

“बदोपयहणा्थाय तावराहयत प्रभुः” रामा °कात्याय- 

नोक्तं अज्याधारकरणभेदे “एकद्रव्य साच्च वेदेनोपयह- 

णम्” कातपरा° १,१०,६, ““दक्तिणडस्तस्यस्य साज्यदये- 
कट्व्यख इस्तकम्मनादिनास्कन्दनावरणाय' सव्यहस्त 

ग्टद्ौ तयेदेनाधारकर णमुप षणम् च्छते" ककः | अप् उप- 

पदहोऽप्यतर | “न सव्येन बेदोपसदहः' तन्नैव ककैः। 

उपग्राह ए उप+सड- िच-अच । १उपदढौकने उपहारे 

(भेटदेोया) कं {ण॒ वञ् ।२ पड्ारष्पेख देये" उद्धा- 

वचादुपयाहान् राजभिः प्रापितान् बद्न् भाऽ्ख०५।अ० 

“उपग्राहान् उपहारान्" नोलक ° । 

उपग्राह्य नि ° उप+गु इ-खिच्-यत् । समीपे याहयिदमु प- 

स्थाभ्ये १उपढौ कनोयद्रबये(भटी ) भावे यत् । २डपद्ारे न * 

उपघात ए* उप+हन -षञ्। १ ना यने, २ कप्रायोम्बतासम्मादने 
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"काकेभ्येा रच्यतामच्नमिति बालोऽऽपि देशितः। उपरा- 

तप्रधानत्वात्न चादिभ्योऽपि रत्तति?'मीमां०का०।बी- 

जदोषोपवातेन पर्ये दोषममूपागते"या ०० रेअप- 

कारे | “स्तोणाञ्च प्र ्षणालम्भखपघात' परस च'"सतुः । 

४ इन्द्रियाणां खस्वकार्यजननासामर्य चतथात्वद्धदिन्दरि- 

याणाम् पचाति कथ ख्टतिः "भाषा०। इन्द्रियाणाम् पघातञ्च 

एकादेयेन्द्रियमेदेन बाधियधादिभेदात् एकाद्विधः। च- 

शक्तिशन्द् ४७३० विदटतिः। करणे घञ ।५ रोगे दै पापसमू- 

डे च^^रेतोरक्तगभौ पधातः पञ्चयुणोजातकमेणा प्रथमसपो- 

इति" अशाभिःखुंस्कार; .गनेपघातात् पूलो भवति'"हारो 

लः “उपघातः पापसङ्क, पञ्चगुः पञ्चप्रकारः उपपातक 

जातिश्च योकरसङ्करोकरणापानोकरखमलिनोकरण ख्पपा- 

पपञ्चकसंघः'' सं०त° रषु°' “पाणिना मे्तणनाय स्तूवेयव 

तव॒ यङ्विः। द्यते चालुपस्तोये उपघातः स उच्यते 

ग्टह्यसं महोक्तं ऽहोमभदे । जुपस्तोर्येयनेन सख चि 

अतर यत्त" पञ्चावक्धे वा टतोएखरणादिकं तदल नास्ति 

जेचग्यादिना सक्ट् ग्टहीत्वा होमः" ब्रण्त° रषु" । 

. भ्बरौ तु ब्छदैशतो होमः, खादुपाघतवत्” ढन्दोग °| 

उपघातकं लि उप+हन-ख ल । ¶नाशके र्पौोड्के च 

` काकशब्टृश्य देध्युपवातकत्वेन काकाकाकोभयटत्तिः, अआ 

लङ्कारिकाः “पुसा सद समायोगो न स धमौपवातकः' 

भाण्ा० ७श्य०कयं सक्तून् सहोष्यामि भूत्वा धमे 

पातकः" भाण्काञ्च० €° ऋण) 

उपषातिन् लि उप+हन-णिनि स्ियां छप् नाके 

२पीड़के च “शस्त्रः पातयेन्यसमे सिरास््ायुसन्धोनां चालुप- 

घाति?" चख । 

उपघ्न एण उप+इन-षञर्ये- क । चासन्ने अचरवे^ङेदादिनो- 

पन्नतरोबरेतत्यौ" रषुः ^पिप्रायाद्वियुहोपतान्"भर्टिः। 

उपच(ज) व° उपचिनोति उपजायतेवा उप+चि-जन-वा 

ड । चान्तपादढे टडिकारके जान्तः अनन्तरजाते ।'“जीहि- 
अवयो एतदुपचं (जं) यच्छमौधान्यः तदु द्ियवाठेतेन 

भूयांसौ करोति" यतण्बा० १,१,१,१० । भाष्यरता ठ 
अत्र उपचमिति पटित्वा थमोधान्यन् तिलमाषादि उपः 

चिनोति उपचम् अल्ममाषपिषटेन भिचित ब्रौह्िपि् 

लिचदठरमामात् आरोपितम् उपचितं ब्ध भवतोति" 

व्याख्यातम् 

उपचक्र पु उपगतः सादणश्येन चक्र चक्रवा्म् अत्या०्स०। 

चक्रवाकपदे पच्िभेदे “ब्डङ्गराजोपचक्राखच लोहषटशः 

४८ वाण्मागर 
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पतच्तिणः” भा०व० १५८अ० | “चकौरैरपचकरौश्च प- 
स्ििभिर्जौषजोवकः'' भा० १७८० | ततृषुरुषे उपा- 

द्द चकत्वादन्तोदात्तः । सामोष्यादौ अव्ययो । चक्र 

सामीप्ये ३चक्र इतय्रये च अत्र चक्रशब्दो नानाथैः | 

उपचन्लुस् न° उपगत्चचचदेयनादयुख्याथम् अतग्रा०स०। 
उपनेत्े (चशता) कचादिनिस्बिते द््॑नसाधने द्रव्यभेदे" 

उपचतुर ति उपगताञच्चत्वारो यख प्रा°्ब० गतलोपः 

डचोबाधकोऽच् । चतस समीपवर्तिनि । चतुरख 

सामीप्यादौ अव्ययो । २द्च्लसामीष्यादौ अव्य° । 

उपचय ४० उप+चि-भावे अच् | शद्धौ २उन्रतौ “खग- 

ह्य्, पचये केचित् परख व्यषने परे 'माघः। ^तदेतेषाम- 

स्मत्पुलाणां न्नानोपचये भवन्तः प्रमाणम् हितो 

“षड्तवो भवन्ति दोपोपचयपकोपोपथमननिमिन्तम्' 

चख ° । “वलिद् यलाभाञ्च लग्नाडुपचयाः खूटताः” 

व्योतिषोक्तो लग्नात् षषटादिस्यानेषु च । [च। 

उपचरित त्रि ° उप+चर-क्ता । शउपाखिते २लच्षणया बोधिते 
उपचम्ध(न्) अव्य ° च्मेणः सामीष्यादौ अव्ययो °वा अचसमा ० । 

श्चर्मसमीपे २ चमंणोतपरधः च उगतश्चमै अता०ख० | 

नान्तः। चौपगते ति ° स्तिया वा डाप् मनन्तत्वान्न ड्गेष् । 

उपचश्थ लि” उप+वर-क्खि यत् ततः उपशब्टेन अवतर 

त्यादिवत् खश्.पेति समासः सोपसगो्त र्यदटेव खात् ।१से- 

वनोयेशये च यैरुपचर्याः खुिंयनेस्ताच्निबोधत "। उपचय्धः 

स्त्रिया साध्वया सततं देववत् परतिः'*मतः “अग्निवञ्चोपच- 
खां पे बाह्ञणाः कुरुसत्तम |” भा०्खालु°ट८अ०। रचिकि 

व्छनौये च । भावै यत् तथा सभाः | ३ेचिकित्सायाम् 

ध्सेवने च न ० { हला० 

उपचध्था सी उप+चर-भावे क्ष् । श्ेवने २ विकित्घायां 
उपचाङ्क लि°उप+चक प्रतोषातदघ्या; उण् । शप्रतिधातके 

प्रोत च ततः बाह्वादि° अपतराथे' दञ् । ओौपचाकपि 
तदपतपरो इ'स्त्नो° । 

उपचायिन् लि °उपचिनोति उप+चि-शिनि स्तियां ङोप् । 

उपचयकारके टदिकारके ।'इतो बृज्चोपचायित्वात् शशु 

मामद्य योधव? भा०खाञ्च ०७६० । 

उपचाय्य ° उपचौयतेऽग्निरन उप+चि-खाधारे स्यत् । 

यन्ते इष्टकादिनिर्भिंते अणग्निधारणाथे" स्थल विये" “कथा- ` 

भोरमसे नितप्रशपचाव्यवतां शमे }' भह्िः । 

उपचार इ० उप+चर-घञ् । १चिकिल्घायां, रसेषायां, "ख 

भे विरायास्लसितोचाराम्'' । “उपचारा ङ्धलिखिन्न- 

दति 

+ अ ५ ह 
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स्तया" रषु: । रेव्यवहारे, ““ख्टतेः उपचा रात् चन्या- 

चद्शनाञ्ख› शव० भा०भरिप्रयोगः अविग्रहशब्द् ४५१ 

ठे दशितः । ४ उत्कचे ५लच णया शक्या धैत्या गेनान्थाथै 

ोधने ईखयथाथेवाक्येन सन्तोषकरणे च “उपचारपदं 

न वेदिद्भिति"” कुमारः ऽधर्म्मा नुढानमात्रे ““देग्यचद्रोप- 

चारञ्च'" “व्रतचर्ययोपरचारद्च'" तुः । “प्रगक्तपाणि- 

सहणोपचारौ” कमा० । करणे घञ् । ८पूजासाधने 

दृव्यमेदे “सन्बङ्गलोपचाराणां संवादिरचनाऽभवत्” रघुः 

पूजाङ्गोपचाराञ्च नानाविधाः तत्र॒ सकरौपचारमन्त्ास्तु 

ख्रौतारपूर्व्नाः, कल्पयामि नमः इतृन्ताः कायाः । 

“सिद्घजामले “श्रीतारद्च ले हत्वा देयख भुवनेश्वरि ! 
कलयामि नमः परचादुपचारष्वयम् परिधिरि{दि"इ्् पक्रश्य 

तन्त्रसार “चतःषष् पचाराः 

सेनारोपणम् १। सगन्वितेल भ्यङ्गः २। मज्जन शाला प्रे- 

अनम् ३। मव्लनमणिपीठोपरिबेशनम् ४ | दिव्यद्डानोय- 

शदरत्तंनम् ५। उष्णोदकस्तानम् & । कनककलशषस्वितस - 

कलतौर्थाभिंषे चन म्७। धोतवस्त्रपरिमाज्जेनम् ८| अर्ण - 

इकर परिधघानम्९ अरुणदङरलो रोय म्१०। च्याकेपमर्डप- 

प्रवेनम्११ । आलेपमणिपरौठोपवे यनम्१९ ] चन्द्नायु- 

रङ्मकपू रकस्तूरो रो चनादिव्यगन्वसवांदचहचेषनम् १९॥ 

केशभारख 

कशतपलपूगकुह रो एचागकह्वारयुधो स सुकखममालासूष- 

णम् १४। सूषणमर्डपप्रवेशनम् १५। भूष्मणि- 

पीढठोपवेशनम् १६ । नवमखिमकटम् १७ । चन्द्रक 

खम्१८ | सौमन्तसिन्द्रम् १९. । विलकरल्नम् २० । 

कालाञ्जनम् २१} कसपालियुगलम्२२ । नासाभर- 

खम् २३ | आअधरयावकमू २४ । प्रपदभूषश्यस् २५ । 

कनकचित्रपादक्षा २६ | महापाद्कार२७ | सक्तावलिःरत 

एकाषलि; २६. । देवढन्द्कः १० । केयुरय॒गलचत॒- 

यम् ९१ । वलयावलिः ३२ । उ्भिकावलिः ३१ । का- 

च्चिदाभर२४ कटोरलम् ३५ । शोभाख्याभरणम् १ ६। पाद् 

कटकम् ३७ । रलन्षएरम् ३८ । पादाङ्गुलोयकम् २९६. । 

रककरे पाथ; ४० । अन्वकरे अङ्कः ४१। पूरछेषचा- 

पम् ४९ । आपरकरे पुष्मवाणाः 8३ 1. चमन््ाणिक्य- 
पादका ४४ | खसमानवेशाभिरावर्णटेवताभिः सदह 

सिं हासनारोहणस् ४५ । कामेख्चरपययद्ो पवे शनम् ४६ । 

अन्डताशनचषकम् ४७ । आचमनोयम् ४८ । कपू र- 

बदिका€ । अआनन्दोह्घासः५० । शविन्नासहासः५;। 

४५ 
दशिता; यथा च्ा- ` 

कालायुरुधूुपमक्िकामालतीजातोचम्बकाशो- 

मङ्गलारत्रिकस् ५२ । श्र तच्छलम् ५३। चामरयुग~ 

लम् ५४। दर्पणः ५५ । तालन्तम् ५६ । गन्धः५७ । 

शष्यस् ५८। धूपः ५९. । दोपः ६° । नेषे्यञ्च ६१ । 
एतानि कलयेत् एषामुपचाराणामभाये तन््न््राजष्याः । ` 

“तदुक्त नवरल्ेश्वरे, “चतःषच्छ पचाराण्ामभावे 

तनज जपेत् । तत्तदेव फल विन्देत् साधकः स्थिर 

मानसः“ छा चमनोयं प्रदातव्यभपचारान्तरान्तरे'' तन्त्रा 2 

तानि च तौखि"“्लाने वस्त्रे च नेबेदये दद्यादाचमनीयकम्" 

नरसिंह °तेन चदुषदिपूरणम् । एतञ्च चरोविद्याप्रकरणी- 

यलात्द्विषयस् । अन्यन्न यथागम' कल्यनोयस् । शङ्ा- 
चाय्येतु स्तोत्रच्छलेन अन्यविधाः चठःषच्छ् पवाराद्- 

शिता -विस्तरभयान्न ते द्भितास्तत्श्लोते ऽवकेवाः 

अयाष्टदयोषचाराः | “आसनम् १खागतस् २ पाद्यम् ९ 

अर्यस् 8 च्ाचमनोयक्रम् ५, स्ञानम् ६ वस्त्रो 
पवोतञ्च७ भूषणानि च सवेश; ट । गन्धम् £ दष्मम् १० 

तथा धेषम् ११ दौपम् १ अन्नञ्च !३ तपेणम्१४ 

भाल्यातुवेपने चेष १५ १६. नभस्कारविसज्जने १७. ९८ । 

अष्टाद्शोपचारसतु मन्त्रो पूजां समाचरेत्” अथ षोड्यो- 

पचाराः | पाद्यमघ्य न्तथाचामं सान वसनभू षण | गन्व 

षष्यधूपदौप" नेवेद्याचंमनन्ततः.। ताम्ब लमङ्खं ने सोल 
तर्पणञ्च नमस्कि याम् । प्रयोजयेत् प्रपूजायापचारास्तु ` 

मोड़" य द ोपचाराः । ““पाद्यमर्ष्य" तथाचामं सधु 

पकाचमे तथा । गन्धादयोनिवेव्यान्ता उपचारा दथ क्रमात्! ` 

अथय पञ्चोपचाराः । “गन्द तथा धूपं दोयं नेतेद्यभेव ̀  

` च । अखण्ड" फल मासाद्य केवल '` लभते रुषम्” वन्ता ० 
विधानपा० विखविषमे अन्वविधा षोडशोपचार 

` इदिता; ते त्र ॒तचचन्डन्तरसदह्िता भतृलंतदलादा नादिप्र+ 

इतौ शरदे दर्थिताः | आन्तर “वासन शखागव' 

पाद्यमच्य भाचनोयकम् । मधेपकाचम स्ञानवसनाभरः 

शानि च । गन्धएुषपे धपदोप मैवद्य' वन्दनं -तथ।'” रदं 

बोड्धोपचाराः पठिता शक्तिभेदात् भेद जेयः । 
तत्रासनादिकं यथा देय तथोक्त' कालि° षु°. “आसनं 

प्रथमं दद्यात् पौष्पं दारवभेव वा” । (वाक्. रज- 

ताद्यासनम्) ।“पाद्याधं सद्कं पाद्य ̀  केवलं तोयभेव तत् । 

तततैजसेन पात्र श्च शद्धेनाथ प्रदापयेत्” । (कष्यैमभ्यं शब्दे 
क्म्) । “उदकं दौयते यत्त, ५सत्नः फेनवजितस् 1 
छाचमनाय देवेभ्यस्तदाचमनमिष्यते ! तनत्तंजसेन पात्रेण 

शङ्धेनापि प्रदापयेत् । खखरत्नोदके सान" पराद्य 
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धिवासितम् । तैजसैः कांखपात्र वां शङ्धेनाथ प्रदाषयेत् । 

यहौयते देवताभ्य, गन्वपमादिकं तथा । च्षपा्- 

स्वितैस्तोय रभिषिच्य षडतृगटजेत् । नेबेद्य' दचतिष्ठे वामे 

चुरतोवान प्रतः । दौपं द्तिणतो दद्यात् एरतोवान 

वामतः । वासतस्तु तथा धूपस्सोेवान त॒ दक्षिणे । निवे 

दयेत् शरोभागे गन्षव्यञ्च भूषणम्”? नरसिण्पु° । 

. ^“कार्पासं सर्वतोभद्रः द्योत सर्वेभ्य एव हि । नेकान्त- 

सक्त दद्यात्, वाञदेवख चेलकम् । तत् मूर" पूजयित्व व 

अन्तरदेधभाय चोवृष्टजेत् । निदेशं मलिन' जोश छि 

माल्लावलिङ्गितम् । परकोय चाणद् ख्चोविञ्खं तयो- 

षित् । उप्रकेथं धिधतञ्च केश्मूलादिद्रुषितम् । 

बजैयेत् स्वोपयोगे च यन्नादवुपयोजने"” । ( उप्रकेष' 

केभेन सह वापितम्) । “पताकाध्वजयस््रादौ स्त वस्तं 

नियोजयेत् । खौ वेयकादि ससततं सोवसपे राजतन्च वा। 

निवेदयेत्, देवेभ्यो नान्यतेजसन्भवम् । ` प्रावरः पान 

मान्नञ्च गण्डको ग्टहमेष च | पथ्यद्धादि यदन्यद्च सज 
तडपभूष णम्" । गन्ववि्ेषो गन्ध शब्द् वच्यते । 

खपचार च्छल न०वाद्यु कत वौ क्यख तत्तातात् पव्यौ विषयार्यान्रप- 

रत्वकल्यनेन ऋलात्मकासदुत्तर पे द्रूषणभेटे । दलख सामान्य- 

लच्तणविभागोपचारलच्चणोदाहरच्णनि गौ ° ० इत्य दे भि- 

डानि यथा | ““वचनविषातो ऽर्थविकल्यो पपत्त्या च्छलम्” 

०४ ऋअथेख वाद्यभिमतसख योषिकल्योविरुदः कल्यो अ- 
थ नरकससने ति यावत् तदुपपन््या युक्तिवि भेण योव्चनख 
बाद्युक्रख विघातोद्रूषणं तच्छलमिल्ययेः वकततात्पखा विष- 

यार्थकलनेन दरूषणाभिधानमिति फलितं तातृपय्योषिषयत' 

विचेष्ये विशेषशे संसर्गे वा.यथा नेपालादागतोऽयं नवक- 

म्बलच्व दित्बन नवखख्यापरत्वकल्यनयाऽसिद्धपभिधान, 

भेयं धग्योत्वादित्यत्र पुरत्वाधेकल्यनया भागासिह्धा- 
भिधान", वद्धिमान् भूमादित्यल धूमावयते व्यभिवाराभि- 

बानम्"'ह ० ।८ बलवि धं वाकडलं सामान्यच्छलष्पाचारच्छ- 

: शञ्च'र। “धसे विकल्सनिरदेगे ऽ्थेषङ्गावप्रतिषेध उपचार 

खलम्" ०।*४्म यन्द सखाय न सम्बन्धस्तस्य विकल्पो दिषिधः 

कल्यः शक्तिल््णान्यतद््पस्तथा च शक्गिल्तयोरेकतर- 

खन्या प्रयुक्ते शब्दे तद्परटत्त्या य; प्रतिषेधः स उपचार 

च्छल यथा मञ्चाः क्रोशन्ति नीलोषट दत्यानौ भञ्चस्या 

एव क्रोशन्ति न त मच्चा;, एवं षटख कथ' न।ल ्पाभेद्ः, 
एवं अहं नित्य इति यत्या प्रयुक्तं अमुकसाइतृपेन्नस्ल 

अथ नित्य द्रति प्रतिग्रेधोऽषय् पचारच्छलम् । वाद्मभिपरे ता- 

यसखादरषयेन छलख्याखदुत्तरत्वम् । न च ल्लिटलात्तखिक - 

प्रयोगाहादिन एषापराधः खादिति वाच्यं त्चद्य नोधक्ञ- 

तया प्रखिडखय शब्द्ख प्रयोज वाद्नऽनप्रराधात् अन्यथा 

पबेतोवद्धिमानिद् क्त पबतोऽयं कयमवद्किमानितव्रादिद्र- 

बणेनादमानाय् चछःद्ः खात्” । 

उपचाय्य ति उप+चर-क्रसणि रायत् ।१सेवनीये २चिकित्स- 

नोये च भाते ण्यत् । रचिकित्छायां हेम ° 8सेवायान्च न०। 

उपचित् ति° उपचिनोति देद्म् उप+वि-किप.। रेव 

पदादौ “नाशयित्री वलासथ्याशथस उपचितामसि"' 

यज्ञ॒ १९.६७ | ““डप्रचितः अयुध्गड्क्ञोपदादयः 

 केददी° | ५ 

उपचित उप+चि-क्ग। १ “ग्टग्योगवयोपवितं वनम्" 
रघुः ! दिग्धे च भेदि० रेलेपनादिना वद्विष्णौ निदिग्ध 

व्छलर; ४समाडति च्म ० ५ सच्िते च ^प्रयतला- 

होपचितमश्यभं नाशयतीति. प्रायञचित्तम्” हारोतः। 

“ङपचितं सञ्चितम्" प्रा ° त०रषुनन्दन; । [\उच्रतौ च | 

उपचिति सल्लो उप+चि-चाय-विभावा वा भावे क्तिन् । शङौ 

उपवित न° “उपविल्लभिदं शससाज्ञगौ ' ह° र०. उको 

सम वश त्तभेदे ।“विषभे यदि सौ सलगा टले भौ युजि 

भादररूकावु पवित्रम्” तेकते अङ्गं खमे अट त्मेदे च । . 

४ तराषुएलण््दे “चिलोपचिल्रौ [चित्राङ्घारुचित्राङ्गदख 

= '्टतरादुएुवनामकथने | भा० चखा१ ६७ अण। 

उपचिचा स्लो उपगता विलं वथम् चितां वा । मूषिकपगर्यास् 

(उन्दुरकानि) अमरः वित्रातारावमोपस्यायां रखातौ 

शहस्तायाञ्च । राशिचक्र तयोचित्राहगतत्वात्तथात्वम् । 

४ दन्तोडत्े राजनि “ियुखितवद्लषुरचलष्टतिरि ह” 
द् पक्रस्य “वाखा टनवन्च यदि लचचिता उपचित्रा मवमे 

भरयुक्ते "ह ०र०उकते षोड्थमाल्रात्मके ५ मात्राटृत्तभेदे च । 

उपचेय ति° उप+-चि-कमं णि यत् । अह् शादिना विनाम्य 

चयनौये दष्मादौ । ॥ 
उषच्छन्दन् न° उप+कदि-ख्णिच् मावे च्छर् । शान्तेन प्रा 

चने ( फलान) “तथा निकेदितञ्च नरपतिरखभि्माी- 

मुियोज्य उपच्छन्द्नेरेष ख ते दापयिवु" प्रयतिष्यते" 

दथक०। २उपमन्त्रणं च “उपमन्त्रणमुप च्छन्द्नमिति' 

सि०्को०)। 

उपच्यव ए० उप+च्य्.डः-गतौ सावे. प् । हात् निर्गने । 

“वत्र नाय्ेपच्यवमुपच्यवञ्च शिशते” ऋ०१,९८,१ । 

*शाला्जानिगेमनम् पच्यवम्'"' भार । 
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उपजन न° उपजायते जन-अच् | स्रषठःसयोगेन जाय- | 
माने देहे । “नोपज्न' अरन्निदं शरर' स यथा प्रयोभ्य 

अाचरणे युक्तः" छा०्० | “मनसेव नोपजन' खम 

रन् स्तीएसयोरन्योन्योपगमेन जायते द्युपजनम् 

आत्मभावेन वात्मस्ामोप्येन वा जायते द्व्यजननिद्' 

तन्न सरन्” भा० | भावे षञ् अडदङ्धिः। रेस्तोभादि 

टौ षु° । “तलो पजनस्ताच्छवच्जमण्ने द्क्तानाम्” 
चाश्चण्च्रौ ०2. १,१५ “तत्र ोमद्वावुपजनस्थानमु च्यते 

नारा ड० “सोमातिरेके स्तुतशस्तरोपजनः &,७,१ “तदा 

स्तुतशस्त्रयोरुपजनोभवति'ः नरा ० छ °| इउत्पतिमाल् 

च शशयोगोह्ि प्रभवाप्ययौ? कटोप° भाष्ये योगोह्धि प्र 

भवाप्ययौ उपजनापायधभ्धकौ' इति उक्तम् । 
उपजयप्य ति° उप+-जप--क्म स दाय" यत् } मेदनौये उ 

पपूयकाञ्जपते्दाथकत्वा यातम् ¦ ““ङपज्यादुपजपे 

श्ये तेव च ततृङूतम्'' मलः । [जरासामोषे । 

उपजरसं अव्यन्जरायाः समोपम् अच समा०जरसादेशञ्च |, 

उपजला स्मौ उगगतो जलम् अतपरा ०स० ] यसृनापाश्ंस्व 

नदीभेदे “जलाश्चोपजलाञ्चव यमुनामभितो नदोस्” 

भाग्व०१२१अ९ | 

उपजल्यिन. लिः उप+जल्य-खिनि । उपदेयके । “अना- 

इतोपदिटानामनाहतोपजल्षिनाम् । ये लोकास्तान् इतः 

कस ! मया त्व" प्रतिपत्ग्धसे" भाण््ा०१३६अ० । 

उपजाति, श्लो “अनन्तरोदितलच्छभाजौ पादौ यदौयाडुप- 

` लातयस्वाः । दं किलान्यास्तपि भिचितास् वदन्ति जा- 

| तिषिद्नेव नास! इ०्र० उक्ते वरछडत्ते विभिन्नजातिदय 

पादइययोगात् चदु थप्रकारभिन्ने छन्दोभेदे । यया 

उपरनद्रवजंन्द्रपज्चयो; पाददइयादियोगे १४ भेदाः| तत्र 

चतु्वरणप्रस्तारे १दैमेदा भवन्ति तत्र॒ शङ्खा केका तत्त 

च्रामभाक् गिटा चतुद उपजातिसं्ञाः | दिङ्मानः 

द्यतेः। उउख्छ] उड । उड्ङ ड 

दद्दर दखद्ख | उदङ् | 

द्द् द्ड | उड् | द्डउङ् | उङ्डङद्) 

द्दइ उ उद् ड् इउद्ङ् | उद्द्द 

दद्दर अन्राद्यन्योः इन्द्रवजोपेन्द्रश्छयोः एद 

तया तद्धिच्नानां चतदहंयानां भिन्नजात्येचरणदयलच्- 

शवोगात् उपजातित्वम्] वथा “अथ प्रजानामधिपः 

प्रभाते जायाप्रतियाद्ितगन्वमाख्यामिल्यादि'' रघुः | 

एवं वं शयेन्द्रवं एयोरपि । यथा''दलय रथाश्रेभनिषादिनां | 

{ १२०६ 1. उप 

प्रगे, गणो नृपाणामथ तोरणा हिः'' माघः देल्यसं ख्यक- 

वमो पादयेरेबोपजातित्वमितिन नियमः किन्तु भिन्नसंख्य~ 

कवरं पादयेारपि ।“रामं लच्छणमूर्व्वजं रघुवरं सीतापतिं 

छन्द्र' काङकुत्स्यं करणामय' युणनिधिं विप्रप्रिय" घार्भि- 

कम् | राजेन्द्र सन्यसन्ध्य' ट्शरयतनय` श्यामल शान्त- 

मृतिम् | बन्द लोकाभिराम' रषुकलतिलकः राघवं 

रावणारिम्” इति पद्य शाह् लविक्रौड्तेन १९. न- 

वि शत्यत्षरपाद्केन स २१ णएकविंत्य्चरपादकं चखग्ध- 

रायाः पाद्येन भिश्रणात् उपजातित्वम् । ण्व ^ 

हषे ऽराणामधिपरे देवानाञ्च पुरन्द्रे" इति देवीमा० 

अतद् ब्टहलोः सङ्कराद् पजातित्वम् । 

उपजानु अव्य जालुनः समीपम् अव्ययो° । जालसमीपे । 

(भीग्रोषदचप्रादपाजन्वरल्िः” भट्िः] तत्र प्रायभवेऽै 
ततः ठक् उगन्तत्वात् ठ कः । यओोपजाठुक तलप्रायभवे 

लि “पारो यसखोपजातुको'' भटः । 

उपजाप षठ उप्र+जप-ध्ञ् । भेदे, अनेक्यसम्पादके 
व्यापारे । “उपजापः तस्तेन तानाकोपवतसूदयि" माघः 

“तेषु तेष चारुचेष् प्रासरन् परोपजापाः”" द शङ्ञ° । 
२डपां शुजपे च । 

उपजापक लि° उप+जप-ख ल् | १भेदके"“धातयेदिषिषेद- 

श्डररोणाद्चोपजापकान्"मनुः । [मेद्यं । 

उपजापसदह ति° उपजापं भेदं सहते सह-अच् । भेदा 
उपजिह्वा स्त्री उपगता जङ्घंमखो जिद्धा यद्याः । काको 

मेदे । प्रा°स° । रेडपरिस्थायां जि हायाच्च(अालजिभ्) 
` “उपजिह्गास्िचौ नाद्" कायविभागे या०्ख्०। सश 

तोक्तो भांसदोषजे श्रोगनेदे “अपिमंसच्वदायेौऽधिजि- 

हापजिद्खोप्ुशगण्डश र्ड़िकाल जीमंसस घातौष्टप्रकोपग- 

लगण्ड गण्डमालाप्रष्टतयोमांसदोषजाः* स च सप्र 

सुखरोगेष् पजि ह्ाधिजिन्लोपङ्ृशदन्तवेदभेप्रष्तिष् ल्ि- 

हागतसचखरोगमेदः। सुखरोग विभागे" छश्च ° ।"जिज्ञा गता 

कण्टकास्तिविधास्त्िभिदापैरलासखपजिह्निकेति पञ्चधा 

विभज्य ‰जह्धासेद्धपः शयथ जिह्वानुन्नाम्य जातः 

कफर क्रयोनिः । प्रसेककण्ड.परिद्ा युक्ता प्रकष्यतेऽसा- 

वपजिद्धिकेति' लक्तितः। खत खाये कन् ] ““उप- 

जिद्िकां ठसंलिख्य तषार प्रतिसारयेत् "चु °| उपकिह्धे 
व इवार्थे कन् ।8 कीटभेदे हारा ० कण्ट काट ततनुत्वात्तथात्वम् 

उपजौक लि ° उ+जौव- किप खाये कन् बलोपः। उ पजौवजे 

“छद्ववन्ति र पजोका सश्दरादधिभेषजम्” अथ०२,३,४, 
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~ ^“उपजोका आसिञ्चन् षन्वन्य दकम्” | ६,१० ०१२, 

उपजोव {त्र ° उपगतो जोव" जोवनम् अत्या०सू°। जीवनोप- 
`  गते। “उपजोवाःस्यो जौव्यासम्” अथ ०१९,६ ९१२, उ- 

पाद् हयमचकत्वेन ततृषुरुभेऽन्तेादाक्ते7ऽयम् 1 

उपजौवक ति ° उप+जोक-ख ल् ।१उ पजोवनो पायवति “-ख- 

` चकाः सेतभेत्तारः परडच्य, पजोवकाः । अश्तन्नाच् जि 

लाया ते बै निरयगामिनः''मान्या०२२अ०) उपजो- 

व्यतया २इतरालम्बके रप्रयोज्ये“उपजोव्योपजीवकभावः? 

न्यायप्र" उप्रजोव्यशब्दे विदतिः। 

उपजोवनं न०ङप+जीव-करणे ल्यं । १जोविकायाम् ।““च- 

वियद तदेवाख्छधेभं ठष्णोपजोवनम्" भा०व०२१अ० | 
“डपजौवनञ्च प जन्योद्।नमखय परायणम्" भा०्व० ३१ 

ऋ०] भावेल्यय् । २टत्त्याद्यर्थ माश्रये“स्ती द्र षिटच्न- 

बधोनिन्दितार्योपजोवनम्''या ° खट ° “आत्मप्रदान' सौम्यः 

त्वमद्धप्रसभो पजौवनम्"” भा ० स ०७द६अ ०। 

उपजौोवनोयं व्ि० उप+जोव-क्मेणि अनोयर् । ठनच्याद्यय- 
मालम्वनोये “वत्र वा अद्य बहलतया आओषधयस्तदखा 

उपजौवनोवतमम्?"यत ° ब्रा ०१,२१२,१०, रसतोम् पजोव- 

नोयामकबैत'' १,२१.११, 
उपलजोविका स्त्रो उपजोवयति उप+जीव-करये कट त्वोप- 

चारात् खल् खत इत्वम् | जोवनोपायभूनायां डन्तौ । 
` उपजोविन् ति ° उप+जौव-णिनि । च्वायिते २उत्याद्यय'- 

मालम्बे चभोमकान्पै^पगुसोः स॒ बभूवोपजोविनास्” 
रषुः। “अव्रतानाममन्त्राणां जातिमालो पजोविनाम् । नैषां 

प्रतिपड्ोदेयोन शिलाम् तारयेच्छिलाम्” जातिमानेप- 

लोवी वा काभ" खात् ब्राह्मण्, वः*मलः । च्जियां ङीप् 

उपजोव्य बि उप+जीव-ण्यत् । १अआआच्रये । रेन्तान- 

` सतताटत्याद्यधेम् अवलम्बनोये “अलमुपजोव्यानां 

सान्यानांवाक्ये कटात्तनिचेपेख"सा०द्०। “उपजीव्य - 

साणाञ्च विवंथतेद्िं्णोदमः'"या०ख्ट० | ““ङपजीव्यवा 

चाप्त: ›"णञ्द्चि० उपजीव्यत्ञ्च खसत्ताप्रयोजकत्वम् ख 

ज्ञानप्रयोज्ञकत्वञ्च । उपजोव्योपजोवकभावच् न्ञानसत्त्वयोः 

भ्रवेज््ंप्रयोजकभावः | यथा रकयान्यसत्ता प्रयोजकत्वस- 

रख च तत्प्रयोज्यषस्षाकत्वम | 

प्रयोजकत्वम् अयाधोनन्नानविषयत्व' च यथायथं प्रयो- 

मालसारे बोध्यम् । [उपजोषणमप्यत्र न° 1 

उपजोष ए० उप+जुष-प्रोतौ घञ् ।१ प्रोतौ २ सेवने च । ल्युट् 

उपजोषम् अव्य उप+जुष-प्रीतौ वा चम् | प्रोतौ 

६८१२०७1 
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१कल्याये ३यथाकम्म भोगसित्यये च । तन प्रीतौ “वधो 

पजोषं सैश्च जनश्चिक्रीड भारत” ¦ भाग्ा०११२अ०। 

“यवो प्रजोषं विहितं ठष्णा" भाण्खा०१९९अ० अतर 

सव्वःतर॒ उपजोषचब्टनापि यथाशब्द्खाव्ययौभावोऽपि 

भविद॒सति । उप-ख्ामौष्ये जोषम् मौनम् । 8सामौ- 

ष्येन भौने च “करिभिद्मृप्जोषमाखते"" ङ्ग" । 

उपन्ञा स्तौ उप+न्ना-कम्मेणि अडः । षविनोपदेथेन खयम् - 
द्धाव्ये ^प्रथमः ज्ञायमाने | उपन्नाशब्द्ख तु तदादित्व 

विवच्तायाम् उन्तरपदस्थद्य तत्पुरुषे क्तोवता । ““माणि- 

न्ययन व्याकरणम्" चि°कौ°] “खथ प्राचेतसोपन्च 

रामायणसितस्ततः "रुः । ““केकय्य, पन्नं वत वन्ञनथैस्?। 
भटः भावे अडः । २आद्यन्नाने ततषुरुषे स्तो न क्लोषता 

उपज्ञात लि ° उप+त्ना-क्त । विनोपदेधेन ज्ञातेऽ्ये । 

उपज्योतिष न० उपगतं खादृण्योन ज्येातिषम्खअन्या०्सण । 

च्योतिषशास्त्नालुक्रारिखि, गखितादिशास्त्े | 

उपढठौकन न° उप+ठौक-भावे चय् ट् । {उपहारे राजादेः 
खतोषाथे' द्रव्यादिप्रापे ( मेटदेखोया ) कश््णि 

ल्यट् । २उपद्ियमाे उपायनदरव्ये । 

उपतन्त न° उपगतं वन्न अत्या०स०। चिषोक्गतन्न्रसदभे 

सिद्धषिरते तन्तरभेदे वश्च दाराह्ोतन्त्रे द्वितः यथा 

“सेदोक्ान्य् पतन्ताणि कपिलोक्तानि यानि च । अद्ग- 

तानि च वन््राखि जेमिन्य क्तानि यानि च | वशिष्ठः 

कपिलदव नारदो ग्म एव च । इलस्यो भागव सिडो- 

यात्तवच्क्यो च्ययुरतथा । शुक्रो डहस्पति व अन्ये ये 
भृनिसत्तमाः । एभिः प्रणौतान्यन्यानि उपतन्त्राणि यानि 

च} न संख्यातानि तान्यत्र घम्बविद्धिमं हाल्मभिः ॥ 

सारात् सारतराणयेव सङ्कभएतानि निनोधतेति” । 

उपतप्त लि ° उप-अाधिक्ये-तप-क्घ । सन्तप्रे । “खरोप- 

तप्नोऽपि ष्यं नख प्रमुः” नेषर । 

उपतपु लि° उप+तप-बा०भावे च् ।१सन्तापि । अमरे भाव- 

प्रकरणे “खारः स्मये: ्ोपतप्न ति" पाठात् भावे एव 

ढच इति ल्लोरखासो । तेन शब्द् कल्यटूजे तापकपग्या - 

अताकथनं प्राभादिकभेव । कत्तंरि ठच् स्तिया ङोप् । 
रतापके ररोगादौ च। 

उपताप ए उप+आाधिक्ये तप-आआधारे च्ञ | शत्वरायां 

भावे घञ् ।२ सन्ताप यन्ततपेरच् श्ोगे मेदि० । करणं 

घञ् ४अशुभे९ पोडने च रलाबलो । “दौीचितानुपरतापे 

चछाश्° खरौ ° ६,६.,१,४स्वोपषातेन्दरियो पतापान् तधा शखा- 

५ 3. 
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स्िषाकरक्तपित्तशातशोखितास्तोकाप्रभ्यतोनापाद्यति"' सुदु ०। 

"“मानसागन्तुधिभ्छौठरूपतापैः प्रपोड््तिः “बन्धोपतापेशच 

भवेहिशेषशिरोऽभितापः समीरणेन” स्॒ु०। [जनके । 

उपतापक ति* उप+अधिक्ये तप-णिच्.स्लुल् । सन्ताप 
उपतापन ति° उप+ऋाधिक्ये तप+खिच् ल्यु । खन्तापके। 

उपतापिन् लि०्डप+-खाधिक्ये तप+खिनि । १सन्तप्नं २्णे- 
गिखिच। “युथ पिमा सखाध्यायाययपतापिनः" 

मलः “डपतापो रोगो" ज्ञ, ° । णिच्-णिनि । ३सन्ता- 
पकारके | “दातापरेभ्यो न परोपतापौ” भा० आर 

११अ ० । उभयतः स्तिया ङोप् । 

उपतारक लिपट शिच्-खख. ल. । सन्तारके। 

उपतिश्च भ°उपगत' तिष्यम् अत्या ०स०। इष्यतजोपगे १एन- 
शैद्धतारके र्त षानक्तने च तयोः नश्षवचक्र दष्योप- 

गतत्वात् तथात्वम् । उपाद् हयरचकलतवादन्तोदात्तेऽयम् । 

उपतौर अव्य०्साभीष्यादौ अव्ययौ °| तीरसामीष्यादौ चद्य्- 

दात्तता णषम् उपल उपमूल उपशाल उषा्त इत्यादि 

ल्तत्सामौष्यादौ ऋव्य° । अव्ययीभावे अाद्य्.दात्तञ्च 

उपतेल त्रि उपगतसतैलम् चअत्या०स° | अम्यक्ततैके उपाड् 

दयच्कवादन्तेादात्तता स्तिया गौरा ° ङमेष 

उपत्यका स्तो उप+भग्ं त्यकन् त्यकनो निषेधात् नातद्च्वम्। 
पवेतखासच्चायं मूमौ “मलय टे रपत्यका' रघुः । प्राग्भा- 

गतापत्ददिहेदखपन्यकास "माघ; । “कान्ततरेयं गन्बपा- 

, षधाणवल्य् पतप्रका?*द् शकु °। 

उपदंश इ ° उप+दन् श-कमेखि घञ् । १मद्यपानरोचके (चाटनो) 

भच्छद्रगये, २भच्छद्रव्योपकरणमाले, च । “तथादशिते 

चे तया दिव्ाचपदंाङपपाद्य"दशकुमा०) भावे चघञ्। सं- 

दने (कामडान) “दिदङ्लौ पदं येच्छावतोति" भाष 
टौका्थां मक्ति०। कर्मणि वड । ४सभदिखटचे ५भिप् इच 
च षु राजनि०। ६ उपस्यरोगभेदे ( वारो ) ( गरमि ) 

तच्जिदानिनादि सते उक्त यथा) 

तल्नातिमथ् नाद् तिन्रह्यमचय्यौदा तथा ब्रह्मचारिणौ विरो 

त्घ्टां रजखलां दोषरोमां ककशरोमां सङ्खं रोमां नि- 

गृढरोभामल्यहारां मह्याहारामप्रियामकामामचौच्छसलि- 

लप्र्षालितयोनिमल्तालितयोनिं योनिरोगोपष्ध्टां ख- 

भावतो वा इशट्योनि' त्रियोनि' वा नारोमन्य थैषठपेव- 
भानख् तथा करजद््शनविषन्ूकनिपातनादहंनाद्वस्ताभि- 

बाताद्वदृष्पदोगमनाद्चौच्छसलिल प्र्ाखनादर्वपोडनाच्छ्- 
करमूलवेगविधारणान्््नान्ते वाऽप्रच्ालनादिभि्खेदुमा- 

उपं 

गम्य प्रङ्गपिता दोषाः चतेऽचतेवा अयथष्ठपजनयन्ति 

तष्ठपदं थमित्याचश्चते । स पच्च पिधस्दरिभिदूशषेः एकं सम~ 

स्तैरद्टजा चकः । तत्र वातिके पारुष्य' त्वक्परिएुटन 

सतव्यभेदता परषथोफता विविधाच वातभेदनाः । पेत्तिके 

ज्वरः शयथुः पकरोड्म्बरसङ्काथस्तोत्रदाहः चिप्रपाकः 

पित्तमेदनाञ्च । संश्रिके अश्रथुः कण्डमान् कठिनः 

स्लिग्धः ख एरवेदना ख । रक्तजे ठष्णस्फोटप्राद्भावोऽव्यथे- 
मद्टकप्रटन्तिः पि्तलिङ्कान्यत्यथं जरादौ भोषचच याष्यदैव 

कदाचित् । सरव्यजे सर्व्व लिङ्गद् यनमवद्रणं गेफसः ऊमि- 
प्रादुर्भावो भरणं चेति" }एतद्वया ख्या च्छलेन भावप्र ° उक्तां यथाः 

“तन्नोपदं चख धिप्रल्ट निदानमाहइ | इस्ताभिषातान्नख 

द्न्तवाताद्ाधारणाद्रल्युपसेवनाहा । योनिप्रदोषाञ्च भवन्ति 

शिश्न पञ्चोपदंशा विषिधापचारै,' | ₹हस्ताभिषा- 

तात् इसतेन भेधनात् । नखदन्तवातात् मखदन्तथेर्षात 
स्थानत्वे नाचुक्रोऽपि मेने नखटन्तघातो बलवद्ुरागे 

दयात् । उक्तञ्च कामशास्त्रे । “शास्त्रस्य विषयस्तावट् 

यावद्मन्द्तरो रसः| रतिचक्रे प्रत्ते ठन शासं 

नापि च क्रमः” | कलद्े इषटस्त्रीकतो वा मेहने नख- 

दन्तघातः | उत्कलादौ स्त्रियो शखयोनयो भवन्ति | 

ताभिव्वा मेहने, नखद्न्तवातः । योनिप्रदोषात् दीर्घं कक- 
श्योनिलोमयोगात् । योर्नि्छिद्रखातिष्डच्छत्वाह्ा वाता. 

दिकतादया योनिदोषात् । विविधापचारेः। इ्जलप्रचालन 

जद्यचारिखोगमनादिभिः पञ्चोपदयाः। वातिकः पत्तिकः 

छ ्चिकः सान्निपातिकः आगन्तजशेति । तन्न वातिक 

पैत्तिकख चोपदं शख ॒  लचण्माह । “तो दभेदस्फ्रथेस 
र्पः स्फोटैव्ैवखेन्मरतोपदं थम् । पीतेव्यैङकेदुतैः सदा 
डे; पित्तेन रक्तं: पिशितावभास:”' । व्यवस्येत् जानोयात्. 
पीतैः रक्गेभत विकल्पः | सौरिकं सान्निपातिकञ्चाह । 

“वकर्ड रे; शोयुतमहद्भिः एलं षेः खावञुतेः केन \ 
नानाविघच्तावरुजोपपनच्नमसाध्य माङ्स्त्रििलो पद् शस्" । 
अखाध्यमौह | “विशोथामांसं ठमिभिः प्रजग्धं उष् कावयेष" 

परिवच्जयेत्तस्"" । विशी्ैभांस' गलितमांस' प्रजग्धः 

खादित हषकावगेष' विशोषपसमस्तभेहनमांसत्व नाव- 

शिषटफलकोषमात्रम् । उतृपन्नमात्रसख चिकितृसाया अकरै 

दोषा ““सञ्जातमाल्ने न करोति मूद्ः क्रियांनरोयो 

विषये प्रसक्तः! कालेन भोफकमिदाहपाकेः प्रभो 

शिञ्रोन्नियते ख तेन" विषये प्रसक्तः अतिस्तरीरतः। लिङ्ञा- 
चैसभाह ““अङकरेरिष संजातेखपदपरि संस्थिते; | ऋष 
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क उपद्र्शक ए° उप+इश-णिच्-रवुल् । ¶द्ारपाले । ९्दशैवि- 
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लायते वक्तं स्ताजचुड्शिखो पभा । 
सन्धौ पर्वरुज्िगतापि च| सवेदनः पिच्छिला च 

इषिकित्खा लिदोषज । लिङ्गवस्ति रिति याता लिङ्गा 

दूति चापरे"। लिङ्धः वक्त स्यानम् | कोषाभ्य नरे अण्ड- 

कोषाभ्यन्तरे । सन्धौ लिङ्गरन्धुसन्धो पवसज्धिगता मणि- 

पै्ोः सम्विगता”। तञ्विकित्सादि खद ° चिकरि° १६.अ ०। 

“उपदंथेषु सध्येष स्तिग्धसखित्नख देहिन "इदि उक्तम् 

तरि लिप सालोग्य थल् । समोपस्यतया द्रि 

श्वाच्विि । तख का्याहषङ्कित्वाभावादुषद्रषट त्वम् । 

खपदश ति° ब०व० दशानां समोपवक्तिंन; ब°ब्री° डच् 

समभा० । दं ख्यासमो पवि ष॒ नबैकाद् यसं ख्याकेषु । 

पदा स्तो उप-दा-भावे अङ । १८त्कोचे, २उपठौकने च । 

“+"तद्खित् उङ्खयायलाभशुल्कोपदा दौयते'"पा०कदभिहि- 

लोभे दरव्यषत् प्रकाशते इत्यक्त १०३खउपद्धियमाणे द्रव्ये च। 

उपदा विविशुः यश्न्नोत्सेकाः कोसलेच्चरम् “वन्ये तरा 

जानपदोपदाभिः” “श्र्यभ्य पूजाम् पद्ाच्छलेन'" रघुः 

भाते ल्यट् उपद्ानसष्यल्ल न° | सखाथे कन् | तलेव 

त्को च } उपदा+अभूततद्धाने भदौ चि । उप- 

दोमूतः उपदोनंतः “तख रलम पदीकतं न्टयाः” माषः । 

उपददाति उप-+दा-करसैरि किप्। उप्रदाद्रव्यदातरि वि 

“वाया रधं वनायोषदाम्'" यज. ° २०,६,०५७पदाम् 
उपदानदातारम्"” वेददो° 

 उपदटानवो स्तो सलर्भाददानवख प्रभानासकन्याजे घ्नो; , 
कन्या-मेदे । ““खभीनोस्तु प्रभा कन्य 7 एलोन््रस्तु तान 

यम् | उपदानवो इयचिरा शभ्पि्ा वाषयव्वंणो'' 
रि ०९अ ० “उपदान चतान् लेभे चठर स्त लिकात्मजा- 

नु 1 इद्मन्मथ चश्मन्त" प्रवोरमनघं तथा "हरि ०३२अ °। 

षपदि(श)श् अव्य ° दिशि, दिशोः समोपं वा वा अच् समा०। 

$्दि शत्य र्दियोः साप्य च°उपगता दिशौ अत्या 

समा ० लन्तत्वाहा टाप् ।दिथोमैध्यवसिन्वां विदिशि कोणे 

स्तो “आदटणन् सव्वेतोव्योभ दिथस्लोपदिशखथा भार 

ब १७१ अ०। 

उपदिश इ” “भगिन्यां वसुदेव खतश्रषखि जच्चिरे । पिः 
पालो दश्सोवोरैभ्योऽथोपदिथो बलो ” हरिव ० 1१७० 
उक्र श्िशुपालभ्वातरि वदठदेवख भागिनेये पभेरे 

उपदिश्य अ °उप+दिश- लण् । १उपदें लत्वे तर्ये । उप- 

दिशि भवः दिगाण्यत् | र्विदिगभतरे लि°। 

[ १२०९. 1 उप 

कोषद्यभ्यन्तरो उपदिष्ट लि "उप+दि-कमीखि ज्ञ । यख जनख उपदेशः 

छतस्त्मिन् १जने उपदेशेन रन्नापिते च | “उपदिष्टा- 

तिदिष्ट गोनसखैव निषेधः” उद्वा०त० रघुनन्दनः । 

उपरौ स्त्री उपेत ट् यते खण्ड यते उप+-दो-वञर्ये क गौ- 

रा० ङीष् । (परगाद्धा) वन्दायां राजनि० खाय कन् । 

वा हखः । उपदिका उपदौशाष्यल हेमचन्द्रः । “मा 

वन्म्रो यडुपदोका” शत०्ा०१४,१,१८, अतर वमु 
शब्दखयेव वन्दापयायत्वश्चवणात् डेमचन्द्र वस्परोतिपाढठ 

कल्यनेन शब्द् कल्पदूमे तत्पर्ययायताकयनं प्रामादिकमेष 

 र्कोटभेरे च मेदिनिः। 

उप दौ क्तिन् ए* उपगतोदीक्िख' सामेन अतपरा०र० । 
यन्न दौलितख निकट श्य “खपदीच्ती खं ष्वग्निष नखनि 

छन्तनाद्य् दादनान्तं सच्धिपातिकम् कातवरा° २५,१४,३, 

उपदोश्लो नेदिष्ठः” ककः 

उपटश् वि ° उपरिख्यः खन् पश्यति उप+ढग- किन् | उपरि- 

ख्यतया दरटरि साच्िणि ग्य चन्द्रीदौ । “अयं खयं द- 

बोपदगयं सरांसि धावति? ऋ ०६.,५४,२, “अवं सोमः 

खग्यःद्व यया छ्य: सख लोकखोपद्रटा तत्तत्कम््ं णा 

मुषडशुषद्रटा' भा ०।५भद्रा सवं द्वो पड शः ”। ८,१०२,१५। 

उपटषद्(द्) अव्य ° सासोष्यादौ अव्यन्रो ° वा अचसमा० । 
` इषदः पाषाण्य सामाष्यादौ 

उपदेव इ० उपगतोदेवम् खाण्येन अया ०स ० । “देवकखा 

भवन् एना चत्वार खि द थोपमाः । देववालपरदेवश्च संदेवो देव- 

रक्षितः "हरि वं ०३य८अ °उक्तो शदेवकनृप्भेदे । ““अक्र.- 

रेणोखसेनायां - छगाव्र ज्ञरनन्दबः” । प्रसेनचोपदेवचच ` 
"जति देववचलौ " हरि ० १४अ० क्ते अक्र रहलभ्दे 

च । देवतुष्तेजस्लत्वाञ्चानयोखथात्वम् । देवसडशालौ किक - 

सामथ्येयुक्त दपिथाचादौ । अन्तोदात्तोऽयम्, उपदेवा 

दश ““विद्याघरोऽचरोयकचोरच्लो गन्धवकिन्नरो | पिशाचो 

य॒द्यकः सिोभूतोऽमो देवयोनयः” इत्य नरोक्ता; बोध्या 
रषाञ्चालौकिकशक्रिकत्वात्तथात्वम् | उपरेवतादयोऽप्यतर । 

| उपदेवौ सती “याः पत्योवचदेवख चतुय वराङ्गना; । पौरवी 

रोड्िखोप्नान सदिराऽपिर तथा धरार । वैशाखी च 

बथा भद्रा इनाग्नी५ चैव पञ्चमी । सदेवा १ शान्तिदे- 

बार सन्दे वारे देवरक्तिता४ । इकदेव्युपदेवौ५,६,च देवको 

चैव सप्र मोऽ। १२ । छतहबेडवा चेति बं दते परिचा- 

रिके”१४। हरि ° ३७ क्तं वदेवख पलोभेदे । जातौ 

ङगेष् रेविद्याधरादिजातिच्त्ियाम् 



उपदेश उ° उप+दिप-षञ् । 

उप [१२१०] उप 

$अलुशासने, २हितकयने, 

“चन्द्रस्य महे तोये लिद्धत्तेले 

सन्तरमालप्रकथनखपदे यः सखच्यते” स ° 

तदिस्तारस्तु 

वन्त्रसारे कलावत्यादिदौच्ताप्रकरणे दश्यः । तदशक्तौ तु 

“ततराष्ययक्तः कञचिद्चेदजमभ्यव्ये षाच्नतम् । वद््ब् नाभि 

पिच्यावारं मूलेन के करम् | निधायाष्टौ जपेत् कख 

उपदेये त्वयं विधिः" । पिश्वसारतन्त्रोक्तः प्रकारोऽच- 

शेयः । अजम् शङ्ख के मस्तके !“यथासं ख्य खपदेशः समा- 

नाः; पा०। “बधनिधत शापस्य कबन्धो पदे थतः ' रघुः । 

` “स्वितोपदेथाच्पदे थकाले” ^“ तपस्िनामष्य, परेशतां गतस्" 

कुमा० । “आष धर्मप्रोःपदेणञ्च वेद शास्तराविरोखिना | 

यलकेखालसंधत्ते स धम्मं वेद् नेतरः” ^धन््रौपदेय 

दर्पेण विप्राणामख कुव्वंतः मनुः | प्रायच्चित्तोपदेश 

प्रकारस्तु भिताण्द्र्भितो यया | ““विख्यातदेषः कुव्वीति 

पषदेाऽदुमत' व्रतम्” या ० खट ° | “ओदेषो यावत्कत्तः- 

सम्याद्यस्ततेा ऽन्य ख्याने विज्नातो दोषों यद्धालौ पष- 

इपदिष्ट' तरतं ङ््यात् । यद्यपि खयं सकलयास्त्राधे- 

भिचारचदवरक्तयापि पेत्यमोपमुपगम्य तया सह विचायै 

तददमतभेष कुयात् | तदुपगभने चाङ्किरषा विशेष 

उक्तः | “छते निःखंशत्रे पापे ने भञ्गीताहपश््यितः । 

भुद्चानो वरेत् “पापं यादच्चाखयाति पषंदि । सचेल' 

वाम्यतः सनात्वा क्लद्रवासाः समाहितः । पषेदोऽजुमतस्तच् 

सर्व्व" विख्या पयेन्नरः । ब्रतमाधाय भवोऽपि तथा स्नात्वा 

जरतद्चरेदिति । विष्यापनञ्च पषहतिणादानानन्तरं 

कार्यम् | यथाह पराशरः । ““पापम्पुख्यापयेत्मापौ द्वा 

घेदन्तथा इषमिति"" । णतद्धोपपातकषिषयस् । महा- 

पातकादिष्धिकडल्पयम् । यत्तूक्तम् । “तखाद्दिजः पराप 

पापः सक्दास्तद वारिणि | विदखयाष्य पापं वतुभ्यः कि- 

शिदत्वा तच्चेदिति" । ततुप्रकीणेकविषयम् । . पे - 

त्छश्ूपञ्च भतना दितम् । "नैविव्योद्धैतकस्तरगी निरुक्गो 

धश्पेपाठकः । लयच्ाश्रमिखः पृष्व पर्षरेषा दशावरा" । 
षेदकोशीमांसाथं तच्वन्नः | त्की न्यायशास्तकुशथल ः । 
तथान्यदपि पष ह.यन्तेनैव दितम् । “ऋग्वे दिव्य 

प्रवत्तंकवाक्ये च । 

शिवालये । 

त० राभाच्खंनचन्द्रोक्ते २दौत्ताभेदे। 

ज्वेदी सामवेदविदेव च । लरयवरा पर्षोहन्नोया धम्म 

संययनिखये"इति । तया ।“रकोऽपि केदविडमं यं व्यव- 

सयेत्यभाह्तिः । सप्नोयः परमोधन््रौ नान्नानामुदितो 

ऽ्युतेरिति"' । आपाश्च परषदां सम्भवापेन्तया व्यवस्था | 

महापातकाद्यभेक्या वा । थतु सट तू न्रेऽभि्हितम् । 

“पातकेषु शतस्यत्सद्ख' मड्दार्दिषु 1 उपपापेषु पञ्चा-' 

शत्लस्ये खल्या तथा भवेदिति'" तदपि मष्ापातकादिदी- 

षादुसारेण पर्णदो शुरुलघुभावप्रतिपाद्नपरः न पुनः 

संख्यानियमा मन्वादिमह्ाख्टतिविरोधप्रसङ्गात् | तथा 

देवलेन चाल षििथेषो दशितः | ““खयन्ह ब्राह्मणा 

नूयुरल्यदोषेषु निषकतिम् । राजा च बराह्वणाशंव मह~ 

व्य, उपरित्तितभिति। तया च पषंदा ऋवण्ं तर तुपरे 
व्यस् । “खात्तानां माग॑नाखानास्पायञधित्तानि ये दिजाः । 
जानन्तो न प्रयच्छन्तिते यान्ति समतां तु तैः"इतदृङ्किरः- 

खरण्णात् । तथा तया पष्दा ज्ञातैव व्रतमुपदे्ट- 

व्यम् ।“अन्नात्वा धम्ड्ं शास्त्राणि प्रायचित्तन्द्दाति यः| 

प्रायित्तो भवेत् पूतः किल्विषम्पषद्ः ब्रजेदिति”  बथिषठ 

खअरणात् | सषलियादौीनान्दु शतेनसां घर्तीपदेये विेषेाशङ्किर 

सा दर्शितः । “न्यायत बाद्धणः चिप्र चनियादेः लतै- 
नसः } अन्तरा ब्राह्मणं त्वा व्रतं सव्वं समादिथेत् । 

तथा खद समासाद्य सद् विप्रुरश्यरम् । प्रायञचचित्त- 

स्पुद्ातव्य ज्ञप हामविवजिं तमिति” | तन्न च यागाद्यदशान- 

. शोलानाञ्जपादिकं वाच्यमितरेषान्तु तपः । «कम्र निषा ~ 

.पोतिष्टाः कदादित् पापमागतः" । जपडामादिकन्ेभ्यो 

विशेषे प्रदोयते | ये नामघारका विप्रा मृखां धनविव- 

च्जिंता;। ठच्छचान्द्रायणादोनि तेभ्येाद्द्दादिशेषतः?” 

तत्र च सयिगपूजनप्रदक्तिये कन्त॑व्ये इति विधानपरिजा- 

तादयः वन्छूलं तत्र॒ दश्यम् | मत्छतत् लादानार्दिषञ्जतौ 

च प्राय्चित्तप्रकरणे ततप्रकारोटश्यः। प्रा०त०“तोष- 

वित्वा दिजोत्तमान्"" देवलवचने तोषयितव ति वणात् 

तद्धानतिकरत्व न त दूयदणेन दोषः प्रायङन्तद्रव्यपदे 

च टोष दूति! "व्यवस्थापितम् । प्रा°बि०तत्प्रपञ्धितं यथा 

““नन्वे तदटरव्यसखहृश्स्छ पापजनकत्वे प्रमाणं नास्ति | न च 

पाप्तयाथेत्वात् पापजनकतव, प्रमाणाभावात् ठलापुरुष 

प्रतिखहखापि गद्ितत्वापत्तेः। तत्र च'अथातः संप्रव- 

च्छामि महापातकनाशनम्” इत्यनेन पापन्चयचरवणात् । 

अथय प्रायञचित्त्रव्ात् पाप्रजनकत्वः यथा याज्ञवल्कयः । 

“पालने धनं वा पर््याप्र दत्त्वा शुष्धिमवाभ् यात्" दाद 

विशुद्धय थैमिषवश्चानरी खटवा" एतसख मद्टापातकविष- 

यत्वादन्यस्य गरहितत्व' न खात् । अत णखव^नाददोत नदः 

साधुम्मं हापातकिनोघनमिति” राज्नोधनसहणनिषेधो 

महापानक एइ मदनोक्तः। पतितदरव्यसहणखंव 



न 

` ४९ वाण्मागय 
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पापजनकचम् “पतितानां ग्ट गत्वा मुक्खा च प्रतिग्टद्य 

चेति” टद्स्पतिवचनादिति चेन्न पातकेतरप्रायञित्त 

दव्यष्य याद्यत्वापस्ते, उच्यते । “आदाति शु यैमिति" 

महापातके चरवणेपि लाघवात् सामान्यद्तिरेव कल्यनोया 

पापक्चयमाल्रखाघनत्वेन मदुतृष्धटः तत् प्रायचिनत्तद्रव्यं न 

पाद्यमिति, होलाकाधिकरणन्यायात् | खत ण न तुला- 

खरुषाद्ावतिव्याप्रिस्तख पापत्तयम1ल्रफलत्वाभावात् 

स्वगादिफलखापि तस्य खतत्वात् अत उक्तया न्तव ल्कप्रवचना- 

ऋहापातकिप्राययित्तदरव्यमद्े सठत्ठते वैश्वानरो; । 

चअलयन्ताडत््या दरव्ययागश्च जले केपोयः बह्मचारिथे वा 

देयः } यद्यपि प्रायश्चित्ते तरपतितद्रव्यख षे दद्स्छ तिना 

नन्द्राबणमासोपवासौ िहतौ तथापि तावभ्यारविषयौ 

सयौ लघषुपापप्रायचित्तदरव्ययदये ठ “यद्गड्ितेनाजेय- 

न्ति कर्भणा बाद्यणा धनम् \ तख त्सगेण शुद्ध न्ति ज्येन 

लप्ैव चेति" मन्क्तगायत्ोखहखज पमा रंकगोऽवाखपय : 

पाननव्रतमाचरणौयम् | लघुतरपापप्रायचित्तप्यहये तु“ प्रति-. 

च्टदाप्रतियाद्य' भुक्वा चान्न विगहहितम् । जपंस्तरत्- 

समन्दीयं मुच्यते भानवस्तप्रहादिति” मन्तं दिनलयं 

 वरतृखमन्दौयजपशत कुव्या{दति"। तरत् शमन्दीयञ्च पाव- 

आनद्क्तान्तगेत' ष्क्त' तञ्च मत्रतठलादाना{दपद्धतौ 

१८०।१ ४ टण्यम् । 

। उपटेशक लर उप+दि- ख्व ल् 4 उथटेशकरत्तरि | “उप- 

देशज्माहाका1दां चाना पःखिनेः” शब्दा°्र°। 

उपदेशसाहस्री श्तौ बेदान्तप्रकरभेदे रन हि उपदे 
शाः सष्हस्त सन्तीति तस्छास्लथात्वम् । 

उपदेशिन् लि ° उपदिशति उप+दिथ-खिनि । उपरेयक्येर 

स्त्वां ङोप् ।"“गताज्ञमतिकोलोकः कुष्टिनीकषपदेशिनीम् । 

प्रसाणव त मो ध्यया मोन्न्मापि दिजम्" डिता०। 

उपदश्य लि° उप+दि य-कम्म {ण त् । {अतु शासनोये । 

यद प्रवत्तं नारधखपरेषः क्रिबते तञ्िन् र्डपदेणाद्ं 

करादौ च “विद्याच वा अधिद्याच यद्धान्यदुपरेश्यम् 

अय०११.८.२द । 

उपदेष्ट, ए° उप+दिश-टच् । प्यरौ कमो पदेयके र्अाचा- 

सेः ““चत्वारोवयन्डरत्विजः स भगवान् क््रपरेटा इरः" 

केश्यो ०। “तस्यो परे्टारमपि पूजयेच्च ततोयुरूम् । न पूज्य 

ते य॒खर्यव स्व्यस्ततरा फलाः क्रियाः "ि०तण्ह० “उप. 

देदटाचमन्ता च लोके तृल्यफलौ ख्टतो' आआऽ्तण्यु" | 

श्डपदेणद्ायकरे लि० स्तियां डिप् । 

३०४ 

उपदेह ए उपदिद्यते उपचीयतेऽनेन उप+दिह-षञ् । 

देहादिष्ौ गण्डमालास्चोपदादिमिदेहसफोततायाम् । 

` -*कश्ड गु शत्व" चप्रवश्पदेोऽल्यतेदन' स्तम्भः चैत्य 
यल तं ज श्रिकमिति बिद्यात्” बणविभागे इदु०्“युदो- 

` परेहथोफौ ठ स होऽपकः करोति हि" तहोर्गन्योप- 
देहौ ठ छ ्राण्चापकषेति" छ । [ हेम० । 

उपदेहिका स्त्रो उपदेहोषिद््रतेऽख्याः ठन्। कोटभेदे (दौमंक) 

उपदोह ० उपड््यतेऽनर उप+इह-अधारे घञ् । दोह - 
नपाल “'ददादि यौ बै कपिलां सवेलां कांसोपदोहां 

दविणौरुत्तरीयैः"” भा० व १८६ अ० | “सद्चिणां . 

काञ्चनचारुभ्टङ्गो का्योपदोहाम्" | “गाः कांखो- 

पदोहाचच कन्या वस्ता: इति च हरि ° द° । 
उपद्रव ए उप+ दर -भावे षञ् । !उत्पाते । रोगारम्भके 

धाठवेषभ्यजनिते रविकारभेदटे च । ( उपसग ) तन्ञ- 

चणसक्त' वैद्यके । “यो व्याधि सतख यो हेठदौषसस्य 
प्रकोपतः | योऽज्योविकारो भवति स उपद्रव उच्यते 

खखते चोक्तः “साध्ययाग्यासाध्यरोगमेदषपक्रम्य | ^^त- 

न्ौपसर्भिका यः पू्वतृपन्नव्याधिं जघन्यकालजातो 

व्याधिरुपद्धजति स तनुभल एबोपद्रवसुत्तकः” | तेन 

उपसजकत्वात्तख तथाल्वं अन्नाय ` कत्तंरि अच इति" 

विषेकः | स च व्याधिभेदेन नानाविधः । रोगभेदे तद्धेदाच 

तब बोक्ञा बडघ; । तल व्रमेहे “अतिदग्धे मसा. 
लम्बनगाल गिक षसिरास्नाधुखन्धयस्विव्यापादनसतिमात्र' 

उ्वरदाहपिपासामूच्छाञोपद्रबा भवन्ति" पालोरोगे च 

“खत ऊध" नामलिङ्ग बच्दे पाल्यामुःयद्रवान् । उत्पाटक- 

चोतषुटकः खावः कश्ड.युतो ष्टवम् । अवमन्वः सकण्ड_ 

को यन्विको जम्ब श्लथा | स्ञावी च दा्वांखेव श्ट 
ख्व षां कमथ; क्रियाम्" इति, विभज्य, तज्ञदणवि- 

किते उक्तं । बातव्याध्यादौ प्राणमांसक्षयाद्य उप- 

रवाः । यया.“उपद्रेसतु बे जुष्ाव्याघयो यान्त्यखाध्यताम् । 

रसायनादिनावषद्छ ¦ तान् ष्टवे कमना मम | वातव्याधिः 

परमेक कुषमर्थेाभगन्द्रः । अश्र सूद्गमे च तथेवोद्रमद- 

सम् । अष्टावेते प्रैव इिकिवृद्धा मह्ागद्ाः । प्राण- 

सांसक्तयकाशटष्णा ोषवमोजु रोः. 1 मू्छातिसार कालि £ 

नञ्च तङपष्ताः। वल्ल नोयाविगरेषेण भिप्रजा. सि- 

हिमिच्छता” चखु° । एवमन्ये ऽपि रोगभेदे उपद्रवा स्त- 

लोकता दणश्याविस्तरभवान्नोक्ाः। 

उपदरषट, ति उप+भ--टच्-अम् । उपदे साज्चिण 
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“अग्निष उपटरदा वायुरुपग्रोतादियोऽदख्याता"^तेदि° 

"'उपद्रटा$लुमन्ता च भत्ता भोक्ता मदेश्वरः?१। गोता“ उप- 

द्रा थग्मूत एव सभीपे दृष्टा साचोत्यैः चरौवर; “न~ 
सः प्रबङ्नो नम उपद्रषठेः› अश्च यौ ०१,९,१ सोऽयं प्रलाः 
नाशपद्र्टा प्रविष्टः" शत०्ना०१,९,४,२,५ “षदा 

सातो" भार [ चख °। 

उपद्रुत लि उप~+द-क्त । जातोपटूवे ` पनत उपषद्रता 

उपधस्य एर उप~+होने होनोधम्मः प्राऽ्स० । ऋप्रधानधम्् 

^न्ेद्मेवाभ्यसचे्नित्यं यथाकालमतन्त्रितः । वं द्यखा्ः परं 

धन्ंखपधम्द्ौऽन्य उच्यते" “एष धर्मः परः साच्ाइप- 

धम्मौऽन्य उच्यते!" मदु ““उपधमौ जघन्यधभ््रं;' कुक, ०। 

उपधा सी उप+-धा-अडः। ।उपधाने स्यःरने ' "ष्का वैकाम- 

मोच प्रत्येकं परिशोधने ¦ उपेत्य धोयते यच्माद्पधा 

तेन कौरिता" इ्वयक्त धम्यं युपन्यासेन मन्यां र्परो- 

दोः.“चिन्तावन्त; कथां चक्र रूपधमभेद्भोरवः'" भड्िः 

“खग्रकाभोपधिभ्यं तु भाय एतां भोधयेत् । धमौ- 

प्धाभिर्विप्ाच स्वाभिः सचिवान् पुनः कालिका षु०। 

३्ङ्ले च | “उपधाभिङ यः कश्चित् परद्व्यं हरेन्नरः" 

मनुः “तच्धापि शखत्वा भूयोभूय उपधाभिः'१दथकु ०।४ उपाये 

च| “अयगोणिदुरालोके कोपधा भरा” भाषः । 

“अलोऽन्यात् पएष्वं उपधा?" पाणिन्य् क्र अन्यवरौत् 

५ पूर्व्व च | “अनडपधालो पिनोऽन्यतरखाम्' “को- 

पधाञ्च" पा० | लिङ्गालशासनद्ते कोपात् खोप- 

धादिव्यादि भूरिप्रयोगः ईउपाधौ च | उपधाश्टतः। 

उपधातु इ° उप सच्छे प्राण्लण | ख्णीदिप्र्ान- 
र धादश्डेषु “प्नोपधातवः ्व्णमाक्िकं तारमा- 

चकम् । ठत्य' कंसश्च रोति सिन्द्रञ्च शिलाजत्ः' 

भावप्र०खज्नोष शप्रच्च १ द्रव्येष । 'उपधाद्ष सर्वेष वत्तङ्गातु- 

गुशा शपि | सन्ति किन्ते घ ले गौौणाश्तत्तट् शाल्पभावतः” 

भावप्रण । तत्र कतमख द्रव्य कतसोप धातुत्व' तच्निखौतं 

तल्लौव । “किञ्चित् चवखसादड्हित्वात् खरं माश्तिकमो- 

रितम् । उपघातः सवख ख किञ्चित् खख रुखान्वितम्” । 

लारमाक्िकभन्यत्त तद्भवेद्रजतोपमम् । किड्द्रलतसा- 

हत्यात् तारमाच्िकमीरितम्'* २ “ल्य (तुते) ता- 

ोपधादहि किद्चित्तामेण तद्धवेत् । किञ्चित्तासुगुणं 

तच्छादच्यमाणयुणञ्च तत्" उपधाठःभवेत् कांखं दयो- 

स्तरखिरङ्भयोः । कांच त॒ यणान्नयाः सखयोनिसटया- 

जनेः" ४ । रोतिर्य् षाठः खात्तामख य शदख्य च । 

पित्तलस्य युणानप्नेयाः स्वयोनिसुच्था शुखोः"” ५ ॥ 

सोरोपधादुः चन्द् गुखेशलत् सोसवन्छतम् । संयोगज 

प्रभावेन तद्ध न्ये गुखः खूटताः” है । निदाचे धन्व - 

सन्तत्या सतुषारं धराधरः | निर्यासवत् प्रलश्चन्ति 
९ © ध) 1 ~ ५. 

तच्छिलाजत् कौत्तितम् | सौव राजत तामुमायसं 

तञ्चठवि धम्" ७ । इति चदखं† स्वादौ नाभुषधात्- 

त्वात् {शलाजतनश्वतुद्धा भेदः| एतेषामन्यान्ययुण्णस्तत्त- 

छढ्दे वच्चन्ते । भावप्र °एतणएवेपधातुत्वे न गणिताः शब्द् - 

कल्य° स्व साच्िकदट्ट कपू रकालाञ्जनमनःशिलाहरिता- 

लरसाञ्जनद्पा उपधातव प्यकं तन्परलं॑ष्डन्यस् । 

अरोरस्येष ` रसादिजन्ये ष रस्तनद्ग्धादिषु च । 

देहस्य: रसादयः शप्र धातवः तेभ्यो जातात षडप 

धातवः । तत्र रसात् स्तनदुग्धम् । रक्तात् स्त्रीरजः ३ 

मांसात् वसार } मेदसो भम््नः४ | अस्थोट्न्तः५ । ज 

च्जतः केशः ६ । शुक्रात् ओजः७ ¡ यथोक्तं शाङ्गधर ] 

स्तन्य रजोवसाख्वेदो दन्ताः केयास्तथेव च ौजयख 

सप्रभादनां क्रमात् सप्रे पधातवः'"। तत्र भादड ° सन्वादि 

स्लद््पशक्त' यथा "'इनितानां प्रष्ध तानां धमनोभ्यां सनौ 

गतात् | रसादेव हि जायेत स्तन्य सनयुगाच्वसम् । शुदध- 

मांस्ख यः सेहः सा वसा परिकोत्तिंता । भेदशस्ताभ्य- 

मान्य स्तषा बा कथिता बसा | 

उपधान न° उपधोयते चिरोऽन् उप+-धा आधारे च्यर् । 

(विथ) १भिरोधाने । करं कर्मणि वा च््युट् । रे प्रणवे, 

ततभेदे, हेम ० । रविरेष प्रणवे च विजः “सोपधानां 

भियं धौराः स्ये यसं खट्बन्ति ये” भाषः । “सोपधानां 

रषि, पके खगन्टुकाभिति” मद्धि ° “पदोपधाना- 

ध्याखितिशिरोभागेण” काद्० । “खाखन्दौो सोपधाना 

दच्चि्णनष्ान् यवाञ्च" कात्या ०२१,४,१०। ५ विषे मेदि° 
भाषे च््.द् । €समोपस्यापने न° | करणे ल्द द् । 
ऽङ्परधानसाधने भन्ते घुर “"तद्ानासाशखपधानेःमन्तः"' पा ° 

उपधानोय न° उपधीयते शिरस उपरि उप+धा-कर्मखि 

ऋअनोयर् । {उपधाने (बालिश) रसमीपे स्यापनोये नि °। 

उपघात लि उपधया उपाधिना ग्टतः । “जावच- 

ष्यविभागस्तु ग्टहोतस्चोपधाण्टतः” दड° उक्गो करभेदे । 

उपधाथिन् लि उपदधाति भौषैभागे उप+धा-णिनि 
स्यां डप् । भशोषभागे उपधानत्वेन घारश्ि | “अ 

थेन सा बाह्लतोपधायिनी" कुमा० । 

उपधारण न° उप+ट-धिच्-ल्युट् । उपरि स्थितस्य वस्तनः 

^ ११ (वक च व क 



॥ 

॥ 

। 
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अक्ुभादिना अक्षरो । “अकश शोचभित्याह्छर- 

यानाषपधारये। आनाम्य फलितां शाखां पकः पकंप्र- 

शातगरेत्*१४०। र सम्यक्चिन्तने च । युच् | ङपधारण्णा 

योगाङ्ग चित्तस्य एकविषये स्यापनायेव्यापारमेदे स्त । 

उपधावन न° उप+भाव-ल्य् द् । {उपसरे > भ्वुचिन्तने 

खपधि ष ° उप-+-धा-भागे क्रि । अन्यधास्थितख्य उस्तनोऽ- 
भ्यथा प्रकाथनख्पे व्यापारे ।.योगाघधमनविक्रीते योगदा- 

 नप्रतिपद्म् । यत्र वाष्य पिं पश्येत् तत्सव्वै' विनिधत्त- 

` थेत्""सनु;२ढले अभर ः"अरिष हि विजयाथिनः कितोशा 

विदधति सोपधि संन्धिदूषष्डानि? किरा० | “बलोपधि- 

िनिषटक्तान् व्यवहारान. निवत्त बेत्* या ख्टतो टोप- 

कलकायां पाठः | उपधिग्यललिति लपा.बलोपा- 

चघोति"” भिता०्पाठ, उपाधिर्भवादिरिति व्याख्यात । 

““बलोपधिरतस्"” या० सः“ । “प वितथमाखाय 
िरपचिना कतम् भा०य०२७अ०] ““इटत्वा चैषोपवि- 

कवं माठदाखयं निभिच्ततः”३४अ०) आधारे कि |ररथ- 

शके हेम० । उपधिना खलेन जोवन्ति ठक् । आओ पधिक 

भवादिदर्थनेन षनोपजोषिनि “उत्कोचकाौपयिक्ा वञ्च- 

काः कितवास्तथा? सुः आओौपत्रिका ये भवादिद्नादि- 

नावनमपजोवन्तीति कुज्ञ,° । उपधिका दूति पाठोऽनाकर 

पधूपित ए° रप+धूष- क्ष । ग्ध र्सन्तापदुते लि° । 

उपधूमित वि ° धमोजातोऽख तारका० इतच् द्ाइकषायागात् 

अल्ल घुमितं प्रा०ष०। १जातधूमे (चोरोयान) यात्रादौ 

वर्जन नोवे च्धोतिषोक्तं खव्यगन्तव्यद्दिगिभागेस्ी “द्गधा 

दिनेन्द्रो जुिता दिगेश्टपधूमिता चानलदिक् प्रभाति 

प्रये कमेवं प्रहराटकेन ्रमाद्दिशोऽ्टौ सविता क्रमेत । 

दग्धा दियुक्ता दिननाथयुक्ता विवखदराप्रा भवति प्रदोप्रा। 

रंघूभिता यां श्विता प्रयाता ओषा दिगन्ताः खलु पञ्च 

शान्ताः" पेयू° वखन्राजः । तच्धिद्थंलक्र यथा । 

दग्धा दीप्र डपधमिता ५यान्ताः 

श्यामे शेभो पूववा अग्नेयो यम्यादिसौम्यान्ताः 

याने पूर्वाः च्ाग्नेयो याम्या नैक्टंव्यादीचानान्ताः 

श्यामे अम्नेयी याम्या नेकत पञ्विमादिपूर्वान्तार 

ध्याने याम्या नैकती वारुणी वायव्यादिवङ्किदिगन्ताः 

५याभे नेतो पञ्विमा वावबौ सौस्बादियास्वान्ता 

६ैयामे परिमा वायषी उत्तरा दैशादिनैकत्यनाः 

७बान्ने वावषो उत्स 

प्रयाने उत्तरा शेध 

शेथो पूर्वादिषभिमान्ताः 

पूं आम्ने शादि) यब्यन्नाः 

तत्र प्रहरभेदेन दग्धादिलिंके म गच्छेत् शान्ता पञ्च- 

श्च गच्छेत् ! एदं प्रधूभिता संघूमितादयोऽष्यल ' 

उपष्टति स्त्री उप्+-्ट-क्तिन } !ख्न्धारणे रकिरणे डेन. । 

उपेय लि ° उप+धा-यत् । मन्त्भरेन स्यापरननवे इटकादौ 

वयः गब्द्वन्न्त्ो पधेयाखिटकाद्चः' किन्कौ | 

उपष्मान उ. उ.ःउवख : पञ प्प्ायतेऽनेन उपल+-पमा-कर्थे 

ल्यट् ।आढं ` तालव्या ओठ्जावप्” “डपूपद्मानोयाना- 

मोडौ'" सि कौ उक्तः तख उवरटपयोर्ङ्धारस्यान- 

्वात्तधात्वम् । उपमान इति केचिद्ाडः | 

उपश्मानोय इण उपाश्माने ओऽ भवः | पफपरे विशगी- 

स्वानिके गजङ्गम्भाढतितया केखनीमे व्छभदे उपश्मान- 

शब्दे उद्ा० | उपाश्मानौय दूति केविदाङः। 

उपध्वस्त वि ° उप+ध्वनुश-क्तं । {गट २्भिचिते च।““लष्ण 

सोवा आग्नेया बव; सौम्याः उपध्वस्ताः सावित्रा वद्य 

तव. ` यज ०२४, उपध्वंघनमधःपतनम्'?बेददो °"“एत- 

इख खपतमभिवेति रोड्िणो ह त्वेगोपध्वस्ताथतन्तरा० 

४९५,८,२ । “सहस्तदकिणे विरात्रे प्रतिदिभज्य नयन 

रोह्िणोष्ठपध्वस्ताम् " कात्या १३,४,१५। “उपध्वस्तं 

मिचरिताम्”सुखडटत्तिः । 

उपनत्तत्र न° उपगतः न्नम् अत्या°्स° । अचिन्वादि- 

सप्रविशतिनच्षल्ाण्णां प्रलेक्ष' सप्रविंशयादुगतेषु ७२९ 

संख्य तेषु राथिचक्रस्थेषु तारक.मेदेषु । “तानि वाप 
तानि सप्रविंशतिः, गक्त्राखणि सप्रविंशतिः, सप्तविंतिर्छोपि 

नन्तत्राराटो कौकं नचलमनूपतिष्न्ते तानि च शप्र यतानि 

विंशतिच्चाधि) यतण्बा० १०,५,४,५। खन्राधौलव- 

नेन नराधिकरत्व गम्यते सप्रविंशत्या सप्रविशतियुखने 

७४९. शं ्छासम्भवात् चतौ स्व टा्रेण तथारुक्तिसतु इट- 

कानां ७२ ° संख्यकत्वा त्त् सं ख्यासाम्यसस्पादनार्येति बोध्यम् 

उपनख न० उपगतमधिष्टानतया नख नख्मांखम् अत्या. 

श° । च्तोक्तषु चत्चचतार्शतृशुदर रोगेषु चिप्मा्वे 

रोगभेदे । वज्ञ त॒ तत्रोक्तं ^“नखमांसमधिष्ाय पित्त 

वातश्च बेद्नाम् | करोति दाहपाकौच तंव्याधिं चिप्प- 

भादिथेत् | तदेव क्च॑तरोगाख्यं तयोपनखमित्यपि '। 

उपनत लि उप-जम- क्र । नले “शौरेः प्रतापोपनते- 

: रितक्तत;ः” माषः रख्पगते च “विरोपनतां स मेदि- 

। मोम? रधुः | श्छपर््िति ज हेम । 

उपनतिं स्तौ उप+नम-भावे [क्न | १नमने शटपगमे 

१खपस्थितौ खाधारे क्रिन् । ङपनश्चाधारे (भासं म उप 



 उपनन्द्क लि उप+नन्द्-ण्चि-ख्व्ल । 
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नति्ैस्लस्वि, मच्जा म आनतिः", यज्ञ ०२०,१२॥ “ख 

पनमन्ति भूतानि यल” उपनतिः बेददौ०। [सामौष्यं । 

उपनद्(दि) अव्य नद्याः सामोष्यम् वा अच्समा | नद्याः 

उपनन्ट् एु० उपगतोऽचुगतोनन्द्म् अत्या्स° | गोङुशा- 

चिपनन्द्भ्वातरि । 

च््ानन्द्जनके 

टतराद्पुत्रभेदे ए । “जखनाभः पद्म नाभस्तथानन्दोप- 

नन्द्को' छतराद्रएलनामोक्तौ भा० खा ° ६७० | 
उपनय ° उप+नो-करणे अच । उपनयने ““द्योक्तकमैखा 

येन सभोपं नोयते गुरोः । वालो वेदाय तद्योमाद्बाल- 

स्योपनय' विदुरिति सूयक १संस्कारजनकभविेवे 

“नोचस्थितेऽरिग्टहगेऽथ पराजिते वा जञोभे ष्डगाञुपनयः 

सदतिकने होनः'' ज्योति ° । न्यायमते योयो धूमवान् 

स वद्किमान् अयमपि तयेचादिशाक्यश्छपे २न्यायावरववभेदे, 
परार्थादुमानसाधकपद्धावयवान्तगं वावयववियेषोपनयलच्- 

शमेदौ न्यायद्नञल््योद॑र्धितौ यथा 
“उदाहर थापेच्तस्तयं युपसं हारोग तदेति वा साध्य 

स्योपनय; “सह ° “साध्यख प्ख उद्! इर्ापेडदाडङर- 
शालुसारो यपं हार उपन्यासः प्रकतोदाहरण्योपदथित- 

व्यानिविगपिचदेदगिभिरपन्नविशि्टबोघजनकोन्यायायव- 

शू्थेः निगमनं हेत्पिशिष्टतवेन न प्चबोधकं किन्त पकट- 

त्तिदेठनोधकमिति तहुदामः। अन चान्वयव्यतिरेकव्याप्रयो- 
स्व्यतेर्वादिनातुगमः काय उद् हरष्योपद्भि्ते{ति ठ परि- 

चायकमात्रनिति तु न वाच्यम् उदाङरणविपरोतव्याप् प - 

द््ैको पनययारकत्वात् वस्तुतोऽवयषपदेनेष सद् दासः । 

स चोपनयोदिविधोऽन्वयिव्यतिरे किभेदात् | तथेति साभ्यो- 

स्लोपसं हारोऽन्वय्यु पनयः न त्ति साध्यस्योपसंहारोव्यति- 

रेक्युपनयः अल च तया थद् परयोगावष्यकत्वे न तात्पर्य" 

किन्तु व्याप्निविशिषटवत्ववोधे, तथाच वङ्िव्याष्यधमवां चा 

असिति वा तयाचायभिति बोपन्यासः णडं व्यतिरेकिर्यपि 

वद्धाभावव्यापकोमूतासमावप्रतियो गिधूमवां्ायसिति षा न 

तथे ति वोपन्यासः'" ठत्तिः 

उपनयते उपस्याष्यते ज्नानविषयतामापाग्यतेऽनेन करणो 

च्छच | न्यायभतसिद्धे न्ानलचणाङ्पे ३अखौकरिक 

पर्य्साधने सज्धिकर्मेदे । तयो हि सन्निकर्ष पया पृष्व 

च्ातवस्तुनोऽ लौ किकप्र्यत्तः जन्यते । यथा रमि बन्द्न- 

मिति चाचषे चन्ट्नख्ध चचुमौादातवे ऽपि सौरभस्य तद- 
खलात् पूर्वत्नातख सौरभ्ालौभिकं प्र्च्तं न्यते 

उप 

तथा च चरभि चन्दनमित्यल सौ रभांयेऽलौ किकत्व' चन्द् - 
नाशे त् लौकिकत्वभिति भेदः । “ 

न्नामलच्तणाकाग्यं कारणभाउशचेलयं दौषितिलतोक्तम् । “इयञ्च 

धशःवियकं स्नानं ध्म्तिणां प्रत्यासत्तिरितरा त यद्वि- 
षय" तद प्रत्यासत्तिः । अतणव रभि चन्द्नमित्यादौ 

सौरभत्वादेरपि भानमिति" व्याख्यातच्चौतत् जगदीयेन । 

“नान्चु॒शषाभान्य' यदि न प्र्यामत्तिः किन्तु तज्न्नानः 

वरदा ज्नानलत्या सुह तखाः कोमेद् इत्यत आष 

स्यञ्चति साभान्यलत्तणा वेत्यर्थः | दतरा न्नानलच्या 

वद्ध ति प्र्यासन्तिरिव्यचुषच्छते तथा च काग्यःकारण- 

भावभेद् देव प्रत्याशत्योः भेद इति भावः | अतएव ज्ञान 

लच््यातरवेत्ययेः अन्वया यल सौरभलजातय्.प- 
स्वित्यनन्तर' चुरभिगन्व इति वत् शरभिचन्दनमित्या- 

कारकं सौरभलग्रकारेण चन्द्नख भ्विमाककं चाकुष" 

तत्र सौरभत्वजाते्भानं न ख्यात् न हि तल चुरभिगन्धख 

भानसम्ध्रवो येन सामान्यलशायास्तहन्मप्रकारकतद्ा- 

अय प्रत्यक्तं॑प्रलयेव हेतुतया सौ रभत्वप्रत्य "सत्ते: काग्यताव- 

चछेदकतयैव सौ रभल्नरतेशोनं शविष्यतोति सम्भावनीयम् 
चभो वड्डिरिन्दरित्व न स्वायोम्य ह्य विरेष्यकन्तानाजन> 

कत्वनियमात् पूर्व्वाऽदपस्यितख छरभिगन्सधे ततर भाना~ 

सम्भगेनोकतरोत्या तद् गतजातेरपि तत्र भानादम्भवा(द्ति 

भावः | द्त्याद्ावित्यादिपदेन भ्वमान्तर स्य तदुव्यवसायसख 

च परिग्रहः । यत्त, ज्ञानख तदिन्द्रियजन्यल' नियामक- 

निति पूर्वसनेनाय" गुन्वः। तथा च सौरभत्वेन सौर 

भर्टत्यनन्तरं जायमानायां ुरभिचन्द्मनित्याक्षारक चा. 

शुषप्रमायां सामान्यप्रतयासन््या न सौरभत्वस भानसम्भवः 

कारणस सौरभत्वचाचलषद्धासभ्भ पादतो प्न7नलच्चणा एथक 
्रत्यासन्तिरिति भतं तन्द्ं ज्ञानख  तदिन्द्रियजन्वत्वा- 

चरेक्लायां च्रभिगन्धस्यापि तत्न भागासम्भवे सौरभत्वजाति 

प्यं नाहरर शख खन्द्र्भविरोधापरत्तेः शोरभत्वादेरित्यादि 
पदात् सौरभख्य परिष्टः तेन म शन्द्र्मषिरोधदोष 

शति विभावनीयम्} अले द तत्व" यद्यपि षटलादि- 
प्रत्ये तदलौ किकप्रत्यले वा तद्गोचरच्चानत्येन न्ञानलणा- 

याम हेदत्व' षटत्वादिनिखिंकल्यके प्रमेयतवादिशामा- 

न्यलक्चणाजन्यषटत्वा दि परत्त्ते च व्यभिचारात् तथापि 
कौकिकसाधारथं चटत्वादिप्रकारकप्रयशमान्' प्रत्येष 

चटलत्वादिगोथरन्ता्॑तषिन डेदेत्वभतएव प्राथमिकषटत्व- 

चैनत्वादिप्रकारकप्रलचद्छ घटत्वेन तवा दिनिषिविं कल्छिकं 
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विमादुपपत्तेः तत्सिद्धिरध्याक्श्यको पूवो तुभूतसतुमात्र- 

सयैव तथात्वेन षटलत्वाद्यात्मकतन्चाप्रत्यभिन्नानाुरोधेनेव प- 
- ॐ, ४ ५ ~ * 
 रेरप्य क्रक व्य कार णसयभ्युभेयत्वात् । न चेव जन्यस्लविष- 
यकसविकल्यकखव प्रत्यासत्तित्वभिति प्राचौनगाथा- 

षिरोधः तखा अकिश्चित्करत्वात् शखण्डवटारेर्प- 

नोतभानस्थाने एष तथा नियमसम्भवाञ्च दव्यलवादिप्रका- 

रेण घटादेरुपनयसन्त्वं ऽपि वटलत्वप्रकारेण तस्योपनोतप्रत - 

च्तातुदप्रेन घटत्वाद्ना तदुषटादिप्रकारकप्र्च्च प्रति 

घटत्वादि प्रकारेणेव तडषटाद्युपनयसख देतत्वादतणव घट- 

चटत्ययोनिर्धिंकल्यकषानन्तरं धटे चष्रत्वख्ेव घटत्वे ऽपि 

घटस्य न वैशिष्छावगाद्ि प्र्यत्त' षटत्वद्रव्यतादिप्रकारेणेव 

चटादोनां विशिषवह्धेः पारमाथिकतया व्ेवभूतख ष 

उल्वादिप्रकारेख घटदिन्तानख्य तदट्ानोमसन्त्वात् न चैव 

निविकलसक्ञा त्तरं विशेष्ये विशेषणमित्यादिक्रभेणापि घटव- 

 दित्वाकारप्रच्चं न स्यात्, इष्टत्वात् जातोतरनिष्प्रकार- 

सायां किच्चिदवच्छिन्नत्नियनात् द्रव्यगुखकम्प् णां निर 

वच्छिन्नपरकारतानभ्य पगमात् । न च निविकल्कख प्रत्या- 

सत्तित्वे खविषयोभूतबटत्वादय.पधानेन तद्ध प्रय्तापत्तिः 

पिषयाचुपधानेन न्नानादिप्रत्यत्तख्यालोकतया विषयोपना- 

यकविरहादेष तखातीन्द्रियत्वोपगमादिति वाच्यम् सतपि 

खन्निकषे' प्र्यलसामान्दं प्रत्ये वाटद्त्वादिनेव निव्विःकल्य- 

कत्वनापि ताद्ाक्मपसम्बन्धेन विरोधित्वकल्मनादेव 

निर्विकल्पक शाप्र्नचचत्वादन्यधा ` सख खत्वादिनिविवंकल्सकख 

खविषवोमूतस्चखत्वादयु पधानेन साक्ात्कारख इव्वर- 

त्वापततः चछखत्वष्य निर्विकल्पक दूष सुखत्वेऽपि लोकि. 

कस्यैव सनःसन्निकर्पख सत्वत् तदुपधाने वन्निष्विःकल्य- 
कथय प्रत्यन्ते बाधकाभावादिति । यत्त, घटादिपकारक- 

अ्रत्यच्त' प्रच्येव षटादिन्नानत्वेन हेदत्वो बटादिविशेष्यक् ` 

बटोदरवयमित्याकारमानशोषनोतभान न खादिति तन्न 

अरादिधग्ि कट्व्यलादयङंसनाप्ादिवथादेव मानसधियो 

चटादिविचेव्यज्ञत्वसन्ध् वात् चट इयेतन्याल्लाकारख बाध- 

निं याप्रतित्रध्यसानस प्र्य्ख्यासत्व ऽपि श्षत्यभावात् । न 

चेऽ चटादेरलुपस्थितिट्थायामपि तदिशेष्यक सानसप्र्यन्त' 

शात् तशभ्किंकारुसमासहख तदानोमपि सत्वादिति वाच्य 

धटतवप्रकारकम्रत्चच्चत्वख वटनिष्टालौ किकविगेष्यताकग्रयत्त- 

त्वव्यापकतया तदवच्छिन्नं प्रति हेतमूत्ख षटतवन्नानख 

विरहादेषा लुपस्थितषटारेरव्वियेष्यविधया भानसपरहाशम्भषात् 

अटोडूग्यनित्यादिमानशदय बटप्रक्ारकत्दनिबभात् सतएथ | 

०५. 

"उपनीतं विंचेषणतयैव भासते" इय भिधाय (भानकेतु 

नायं नियम"इति प्राचौनेरष्य् करभितयलं पञ्चवितिन१। भाषा ° 

शक्रावल्योञ्च “विषयो यद तैव व्यापारोन्नानलक्तणा” 

"ननु ्षानलच्तणा प्रत्यास त्तर्यदि न्नञानरूपा साभान्यल- 

चापि ज्नानद्पा यदा तयोभेदो ने खादत आखा | विषयी 

येति सामान्यलच्णा प्रत्यासत्ति तदाच्नयख न्नान 

जनयति | क्ञानलत्तणा प्र्यास्तिस्तु यदिषयकं स्नान 

सखव प्रत्य सन्तिरिति"। “एवं न्नानलन्रणया अस्तीकारे 

छरभि चन्द्नभिति ज्ञाने सौरभख भान कथं खात्? । 

यद्यपि सामान्यलल्षणयापि सौर भसान सम्भवति तथापि सौर 

 भत्वख भानं न्ञानलच्चणया | णवं यतर धूनत्वेन धूलोपटलं 

न्नातं तत्र धूलोपटलखा व्यवसाये भानं स्ानलच्णया”” | 

अल दिनकरः । ज्ञानलक्षणास्ीकारे वोजमाह | ए 

मिव्यादिना कथ खादिति | चन्द्नखण्डस् चाक्षे जा 

यमाने उपल्ितसौ रभमान' न खात् सौरभांये चकुः 

सन्निकषाभावादित्यधं; | सौरभतप्रकारकलोकिकप्रतय ल- 
सामग्याः सङ्कारिख्याविरद्धेण सौ रमत्वसामाग्धल ्त- 
खयापि सौरभभानः न सम्भवतीति भाव; | रभि चन्द्. 
नभिल्यादौ सौरभादेभान'ः सौरभलादिसामान्धलतण- 

येव सन्भरवति। सौरभलप्रकारकलौ किकप्रत्यचसौरभला- 
वच्छिन्प्रकारकप्र्कान्धतरशाभसीशकारेरंव तखाः फ - 

लजनकताङ्गोकारात् प्रकते च ददितोयस्ाभम्युः सह- 
कारिणयाः सत्व दिव्यभिभ्रावेष्याह यद्यपोनि शषौरभत्वख 
भानमिति खद्पतः सौरभत्वस्य भाननित्य्यः; । न्ञान 
लक्षणया न्नानलक्तणयेष । तदानों सौरभत्वांये घर्मा 
न्तरखयाग्टहोततया . सामान्यलक्लणय! तजृन्नानाऽनिवां- 
हादिति भावः । नलु धर्मान्तरद्य शौरभायेऽ्रहेऽपि 

सौ रभत्वसामान्य लचपणयेव सौ रभताहेभानमस्तु सखौरभ- 
त्वप्रक(रकसौरभ विशेष्व षतवस्दैव . तत्कार्य तावच्छे द् का~. 

दिति चेन्न सौरभत्वादिविषयताप्रयोजिकावा; साम्पन्य- 

लकणाया;ः स्वविषयशौरभत्वादिमक्वद््पख सम्बन्धस्य 

सौ रमत्वेऽभावेन सामान्यलक्षणया तंजन्नानानिर्वाडहात् 

सौरभतव्ामान्यलच्चणायाः . का्येतावच्छंद्के सौरभत्व 
प्रकारत्वजिवेशे प्रयोजनाभावाञ्च। न च ज्नानलकच्षणायाः 

कारणलान्तरकल्सने . गौरवभियैव खाभान्यपरकारल्् 
का्धेतावच्छेदके प्रवेश इति शद्यम् विेषणत्तानदेत- 

तयैव निर्वाहे न्रानलक्षणायाः कारणल्वान्रकलमना 
विरहादिति ¦ नतु शिशेवणन्नानजन्यतावच्छ टक 



उप 

विशिवुङ्खित्वः स्ञानलक्षणयास्तु िशिदप्रल्यत्तत्वमिति 

नक्खप्रेन निर्वाहः, एव यत्र न्नानलज्चणया स्वविषय 

ख्य विशेष्य क समनस" तत्र॒ वियेषणन्नानकरणतया न 

निर्वा दूत्यत आह एषरसिति ज्ञानलत्तणया न्नानलच्च- 

येप , वत्र धुमलन्नानद्पसामान्यलक्तणायाः  खवरि- 

षयधमत्वाश्चयत्वसम्बन्वेन धलोपटलेऽभावेन सामान्य 

लक्षणया तुव्यवसखाये धलो पटलभानासस्भरादिति भावः? | 

उपनयेन निः ठक् । आपनयिक न्ञाजलचणाजन्ये 

अलौकिके प्रतते “अथ साया यदि भवेद्धे तुस्तिं प्रत्य 

एषौपन यके" शब्दश ० 

उपनयनं न° उप+नो- चख ट् । रव्य को खंखलारभेदे १प- 

नयाय २समीपप्रापणे च । तनोपनयषंस्कारविभागक्ाला- 

दिदेश्डते| स च संस्तारः लिविधः निःकाम्योनेभि- 

स्िकञ्च | तत्न दिजातोनामधिकारः | तत्र नित्यः अदटम- 

`वा दिक्राले विहितः, बह्वचैसादिकामस्य पञ्चमादिविषे- 

विदितः काम्यः, नेमित्तकस्तु पुनःसं स्कारप्रयोजकपापाप- 

नोद्नार्थं प्रायचित्तात्मकः | तत्र नित्य कालोऽपि दिविधः 

ख्योगौ यचच । तेषु रख्टकालः ^गभाश्मेऽमे वाव्दे जा- 

्मणख्योपनायनम् । रान्नामेकादणे सेके विशामेके यथा- 

कलम्""मनुः | “गरभादिव्यखय सर्वत्राचषङ्गः यया आपस्तम्बः 

“मभा मेष ब्राद्मणमपनयेत् ग्कादने राजन्यम् गभहाद्मे 

वेश्यम्"! अत एव “अष्टमे वे बा ह्यणम् पनयेत् १ गामे 

वार। णकादेथे ल्यम् २ । दादे वेश्यम् 8) अश्चण्ष्टत 
दन्तौ “जन्वप्रभ्टव्यटमे वरे ब्राह्मणम् पनयेत्१। गभेप्रष्य्यष्टमे 

वा२ | जन््परश्टति गभंप्रष्टति वा एकाद्शवषे चवियमुपन- 

जेत् | जदाप्रष्ति गर्भप्र्टति वा हादे वरे ैष्यम्४्ति 

जारायणो पाध्यायः । शा ऽप्या ह । “गभा टमाव् दे क सेव्य 

जाद्धणख्योपनायनम् । गभादेकाद्चे राज्नो गर्भा त्त इादये 

तिशः" } तल्लापि ग्भा्मादिरेव सख्यःकालः अत णव 

भनुना यथाकुलमित्यनेन जन््तोऽ्टमादोनां कुलालसारोण 

साद्यतामात्रमुक्रम् । तेनाद्य कुलाचसारेश उभयोरपि 

म् ख्यतिन्यपरे अधः | आतणवानयोः प्रशंकषापि दश्यते । 

प्राप्रे गर्भाष्टमे वधे शुद्धियेख न विद्यते । तद्धोपनयनः 

काक चेत्र मोनगते रषौ" व्यवदारचमत्कारः । “शु चिनिव 
युरयेद्य वषे प्राप्रेऽटसे यदि। चो भौनगते भानौ 

तद्य ोपनयन' शुभम्" निर्सि* खट० | अतर शुद्धिव 

` रविुरशुजौ व्रतो हाङो' इष्टक्ता रवियुवग चरिः । 

किञ्च अषटमंकाद्गे रव हाट्शाषदे व्रत्य च। मुर्ख" 

[ १२१६ ] उप 

कालं विजानीयाद् ब्रह्मचल्रविशां कमात् "वचने अरटमादि- 

वर्षाणां दभेदेन सख लमा । ““ग्मादमेषु ज ाद्भमसुप- 

नयेत ग्किादशेषु चतियस्य गभेदादशेष वैश्यम्" गोभिलः 

“व्यक्तमाङ माण्डव्यः “्रतबन्धविवादे च वत्छरपरिगणन 

साह्राचाग्यीः । अ धानपूरववं भेके प्र तिपू्ै सदान्ये तु| 

काम्यकालः | “बद्व ऽकामस्य कुयादिप्रख्ध पञ्चमे रान्नो 

बलार्थिनः षडे वेश्यखेहाथिनोऽच्मे" मचः । “धणे त॒ 
बलकामस्य ॒विद्याकालख्छ सप्रमेः। अमे स्ैकामसखय, नभे 

कान्तिसिच्छतः” नि०खि० विष्ण: । अथ क्षाम्यानि, सप्तमे 
जद्वव्चसकानम्, अर्मे आआयुषकाम' नधे तेजस्काम- 

द रमेऽच्नाद्यकामम्, एकाद्गे इन्दरियकामम्, हादये पशु- 

कामम् उपनयेत्” पेठो०। गौखकालोऽपि दिविध; मध्यमो- 

ऽभमञ्च खल्य। धिकप्रायचित्तनिमित्त वाभेदात् । बद्मशलिय- 

विशापक्रने “दाद षोड़श विंशतिश्च दतोता अवशद्ध- 
कालाभवन्ति” पेठो° | जदा रू द्ादथवर्षात् चनख 

बोड़थावदात् वेष्ट स विं यत्यवदात्' उत्तर' अशरडका- 

तादोषचवणात् तत्र॒ भङ्व्य् हृति्ोमर्ूप' प्रायचित्त' 

विप्रादेः षोडशाद्यतीतत्वे चान्द्रायण्यादि युर प्रायि त्त 

भिति भेदः वमे सं* तण रषु | तथाच गौख- 

कालमध्ये दाद याब्द्ाद्ये मध्याः तदुत्तरमधम् दूति मेदः 

तनाधमगौषस्तु ।“अाषोडशाद् नाद्धणख सावित्री नाति 

वतते चा दाविंथात् चलबन्धोरा चदर्वि"यतेर्विशः” 

मतः “चा भोडङ्थाव्टात् हवि थाञ्चतुर्भि "शाञ्च वद्यरात् । 

ज दहयचलविथां काल खौ पनायनिकः परः'"या०ख्ट०। तत्र 

आ दत ख सरवेलान्यः चः चाव्राभिषिधौ न मयादायाम् 
“बोड्गावदो हि विप्र राजन्यख दिविंशतिः। विंशतिः 

सचतुर्थो च वेश्य परिकं सतिता” विष्ण्.ध ° उक्त: । अतः 
ोडशाद्यव् दानाम पनयक्षालता । “अत जङ्घं लयोऽषेते 

यथाकालमसंताः । सोविल्रीपविताः अत्रा भव- 

न्त्यां विगर्हिताः" भतः । अत्र सवेत ग्मावधिषो- 
ङशादवदापाद्याः “साविल्ली पतिता यख दथवर्षाखिपञ्च 

च | ाद्धाणस्य विशेखेति" यजवचने पञ्चदथवधांतिकरमे 

यरूपाय्जित्तषिधानात्?' एतद्ध जन्द्ावधिपरं तेन षोड़शणा- 

बद्ादिभिः खममवविर््म् एवमेव शंन्तन्रषु० | पञ्चु- 

दथपदद् दिभासाधिकपञ्चदथपरभिति कल्पयते रु्वसा- 

सङ्ख्यात अतण “पञ्चद्शवषादूङधेमपि कियत्कालातिक्रमे 

दहालकत्रतमिति" वदता भिताच्चराकेता तथेव चितम् । 

एषं तन्त भेदेन सासान्यकाडे निष्पिते इदानीं प्ुभसृचक 

४ 

व 
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विेषक्षाले।ऽभिधीयते । ततादौ वर्भेरेन ऋ -मेदख म्- 

यता येया ङ प्रि कश्यपः | “ऋतौ वसन्ते विप्राणां 

गी्धे राश्रां भरद्यथो । विशां खख्यञ्च सबव्वश्वां हिजा- 

नाद्धोध्धायनस्” | नारद् “अर्दय ग्रन्तेषु व्युत्कर- 

माञ्च हिजन्दनाम् । श्ख्य' सावारथं तेषां 'बुत" मावा. 

दिपञ्चदः' | नि° सिण्गर्गः। (विप्र वक्षन्ते तितिमः" 

निदाचे वैश्य घनान्ते व्रतिनं निदध्यात् । माघादिशयुक्रा- 

न्तकपद्चमासाः साधारयं वा सकलदधिजामाम् " । 

करोज्यैढः । साघादिमासप्रागस्तयमा्ह हेमाद्रौ ज्योतिषे "। 

“भसावादिषु च सारेष मौज्ञो पञ्चस शसते" | अन्य 

लापि। ““त्राद्यण्चल्रतरेष्यानां माघादिष्वपमि पञ्ञ्च । 

साधारण तु सञधां व्रतोपनयनः विदुः" | त्र मास- 

भेदे फलभेदः यथा व्यद ०चरदरेश्वरः'"। “मावे मासि 

भड्टाश्णोधनपतिः प्रान्नोधनी फालयुने मेधावी भवति 

अतोपनयने चले च वेदान्वितः । वंशाखे भगः खो 
परट्मतिच्छढे बरि्ोतरधोऽप्याषाढेऽपि मदः विपन्वि- 

लयो खग्रातो भहापर्छडितः । कतृचिर ५साषे 

दरविण्ःलाढय; फाल्ने च दटव्रतः | चैते मवति, 
मेधावी त्रैथाखे कोप्िदोभवेत् । च्छे गहननोतिन्न 

आघार कदभाजनस् । येमेषुन्येष, रालिः खाच्निषि्ग' 

निशि च व्रतम् "| निषिद्धमिति विगप्र्लियविषय" न वेष्ट 

अरं तद्य “शरदि बैश्यसिति" शत्या प्रायुक्तकाश्यपेन च 

रथय् पनयनविधानात् । यत्, “विप्रख च्रियखापि 

तरतं खयाइत्तरायखे । दक्षिष्ये च निशां काव्ये" नानध्याये 

ज संक्रमे” दति गर्गभरचने चकारात् विप्र्चब्रयोदं- 

िणायने उपनयविधानः वरत् प्रायञित्तोपनयनपर- 

निति' सण तण रषु | वस्तुतः चस्य दशिणायने 

तर वैश्य शख्योपनयनपरम् “उदगयने आपूर्य माणे पे 
कल्या न्तत चोपनयनगोदानविवाहाः” चाच्च° 

ब" त॒विप्र्त्रविषयम् । प्रायद्धित्तोपनयनप्रत्वे ‹“ना- 

नध्याये न संक्रमे” इति पर्यदासादुपपत्तिः अये प्रदर 

यिष्याणगगेवचनेन प्रायच्चित्तोपनयनद्धरनध्यायेऽपि कत्तं व्य- 

तावगमात् । “जन्लम्ननक्लत्रमासराशिषु उपनयनप्रा चस्य. 

माह, ठढत्यचि० लल्लः । “जन्दरोदये जन्डखु तारका 

मासेऽथवा जनानि जन्भ वा| व्रतेन विप्रो न ब्ध 

तोऽपि विद्याविथेषेः प्रथितः एचिव्याम्" ““विवाहे 
#ै © षे, 

, भेखलावन्वे जन्मास विदच्जयेत् । विेषाच्जन्मपत्तन्त 

 बथिाद्य शद्ाद्तम्” गगेवाक्य' ठ॒कत्रियेश्यपरम् न 
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त॒ बाह्यणविषय' लज्ञवाक्यविरोधात्? | अथय पक्त 

निरयः व्य° च०। “श्रेः पर्चखथन्ति शक्तमसितस्याद्यं 

विभाग तथा रिक्ञां प्रोज्छयं तिथिः तया त्वयनयोः 

, सन्विञ्च शेषा; शुभाः" इरति आअपूथ्य'मासे पचे इत्या 

दिग्राप्रक्ताञ्चनावनश्बस् ““पच्चे च ष्ण तरोः” भंज- 

बलभीमः ¦ तिथिभिैयः । निषंया० ^तौयैकादशौ 

खाया पञ्चमो दादश तथा" | ““दिलीषु रुद्ररषिदिक्- 

प्रभिते तिथौ च जष्णादिमलिलवकेऽपि न चापराह्ः' 

खण्चि० | निसंया० व्यवन्चम० | शन च षठय्रामथा- | 
९ 1 ॥। 

, ट्यां पञ्चदश्यां न प्व्वणि। रिक्ता चन कत्तव्य 

नप्हस्स,ग्द्वसे तथा” । अषटमोपञ्चदश्योरनध्य । यत्वेऽपि 

थग पादानं मेमिल्तिकविषयभमेवमयेऽपि । ̂ “षठामशुचिर 

भाय रिका बहदोषभाक् सं °त०। ^रिक्रायाभयं हानि 
यात् पौखंमाखान्यव च । प्रतिप्रद्यपि चादभ्यां कुल 

वद्धिषिना्नभिति" । अन्यत्रापि “^सप्रस्यामटस्याम्पृति 

मदि रिक्रात्रयोदश्याम् । आआयुब्विद्यानाथोत्रतवन्ध 

पञ्चदश्याच्च'"। “तोया पञ्चमो षो सप्रमो दशमो तथा । 

त्रयोदशो ढतीया च शकते रोः प्रकोततिं ता" त्यत्र स- 

सप्रभोत्रयोदश्यो्येत् प्राशस्यशक्त' तदसन्तामि प्रायेण । 

नि चि° नारदेन व्यतिरेक्खेय वसन्ते गल पहादि्- 

प्रतिप्रसोक्तो; । यया ““विनन्तुना वसन्तेन ठच्ण प्ते गल- ; 

पदे। अपरे चोपनतः इनः संस्कारेति?” । 
गलस्मा मद्नरले नारदः ।“ऊष्णप्रे चती च सप्र 

म्यादिदिनत्रयस् । लयोद्शो चतुष्कञ्च अष्टावेते गल- 

शद्धः" । रा०मा० “आरन्भानन्तर' यतर प्रत्यारम्भोन 

विद्यति । म्गादिमुनयः स्ये तभेवा्छः गल पम्” । 

देवन्नमनोहरे । “प्रदोषे निश्यनध्याये सन्ध्यागच्जे गल- 

सहे । मधु विनोपनोतस्तु एनः संस्लारमहेति""।एवं दिषा- 
चतं दौगसत्रयोटण्यां यद्] भवेत् । ददशो तत्र॒ वच्जां 

यात् गल पहतया मतेति ज्यो ° वचनात् तादशदादश्ा- 

वज्छता । उडगगेः । “सटतिष् क्ञानध्यायान् सप्रमोञ्च 

ल्योदभीम्” व्येदित्दबज्गः । तलनानध्यायप्रदोभकाललै 
अनध्यायशन्दे १४५४० दर्थितौ “चनध्यायवेऽपमि क्तव्यः 

यख नैभिन्तिकं भवेत्” ृद्धग्ग वचनात्. ““प्रायचित्तोप- 
नयमेऽनध्यायसख न दूषकताऽपिकारात् ज्ष्णपक्तगल- 

पहायोः समुद्चयः। "नो जोवाश्वातिचारे सितयुर्- 

दिवसे कालणशुद्खौ व्रतं पत्” दौपिकोक्तः शमया- 
शुद्धिमाल्' वज्ज नयम् । गरक खादिषूपनयने -दोष- 
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माङ तलेक। “"असतङ्गते देत्ययुरौ युरौ वा कक्तेऽपि 
बा पापगुतेऽध्यलुक्रो । ब्रतोपनीतो दिवसे प्रणाशं प्रयाति 

देवैरपि -रकितोयः । नक्ष्रनिणेयः सं ०त*भुजब० 

^“्वातोयक्रधनाञ्चिमिल्करमे पौष्णे ज्यरिलाहरिषिन्दौ 

तोयपतौ भगे दितिद्धते भाद्रहये सागरे” १५,१८,२.१, 

१,१७,१ ९,२७.८११ ७१२२,५२४,११,१२, २५.३६,२० 

-खततसं ख्यकषु सप्रद य न्तत घ उप्रनयन" सत् । छ ० चि ° 
प्र॑मिर भियेषः “चिष्रत् वाह वरमूल स्ट लिषवां रोदे ऽकै- 

विद्युरुसितेन्दुदिने व्रतं सत्” अश्व व्याख्या प्रभिर 
^प्राजापल्लादि षड्क्ते भगत्तादिष प्छ । मूलादिदशके 

खेप सैनं ब्रसबन्बमम्'” । तेन २९ हाविंशतिनैक्षत्राणि 

विदितानि । अन् एनर्वश्यह्णं चलियरग्यविषयं न त॒ 

जाद्धणरिषयभ “एनेखौ कतोषिप्रः एनः संस्लारभरुतीति 

राजमा० । ̀  बयड्ष्यि भले मासि श्टतमधिगच्छति। 

युनवेखौ कतोगिप्रः एनः संस्कारमहतीति"” शारं खे” 

च विप्नोपनयननिषेधात् | तथा भरणोल्तिकाभ- 

वाविशाखाच्छेउाख्ढपनयन' न काय्यम् एतानि नत्त 

लाणिच सर्वशाख्ाभलयप्रायाणि यथोक्तः त्नौव “भरणी. 

 कंत्तिकापिलियविधाखयथक्भानि च | सपशाखामलं प्रोक्त" 

जरतं तन्न विवर्च्छयत्”' । वेदिभेहे नक्तव्रभेदो यया च्यो- 

तिनिबन्धे व्यव *च °च । “मूल हस्तातवे सापे रेने पूर्वान 

तथा | “कम्बो दाध्यायिनां कथं मेखकावन्धनं बधेः११९., 

१३, १४, १५,९, ६, ११, २०. २५, ` णलच्ितानि 
कण्वो दिविषयाणि “ष्ये एनर्गसौ पौष्णे २७८स्ते 

मैले १ शयाङ्कमे। 1 भबेष १२, २११ २६, ४ च 

प्रशस्तं स्यादटुयज घां मौ ञ्ज)बन्बनम्''। दुष्य पसव २३इस्ता- 

शिचिवद कोत्तरातयम् २ २,१२,२१,२६। प्रशस्त" 

मेखलावन्धे वटुनां सासगायिनाभ” । भगो १ १ मेला१७ 
जिनोहस्त रेवत्यदिति ७गासपरम् २३। अथयर्वपाठिनां श- 

` खोभगखोऽय' व्रताप" । नि०सि ०। “पु ११,२०,२५, 

इष्तानपे१२,१४,१५, सापे € छतिमूे'' च २२,२९.ब ह, - 

चाम । यजषां पौष्णमेलाकादियषुष्य्टदघ्र वेः । साम- 

मानां हरोथाक्पुष्येत्तराशविनो । धनिश्ादितिमेलाका - 

न्द् पौष्णो ष्याम ५,९७, । अन्यत्रापि । “परवा 

हस्तया ऽ स्ञ षा शिवमूलानि भानि च । छगवेदाध्यायिनां 

शस्तमान्या नत्र तबन्वने । उन्रारोह्हिणोयुम्मपुष्याषोष्णक- 

रादितौ | मेवे यजुि'दाद्चोपनयनन्त प्रथते । उत्तरा- 

चरषणद्र खि पुष्या इस्ता धनेषु च । सामगानां व्रतं शस्त 

भिति गेद्¶िरोगिडः । 

धघनादितौ । 

अशिनो रेवतो इस्ता भगमेव- 

अथब्वेवेदिना द्चोपनयगन्त शुभावद्धसमिति'" 

प्रमि ° एतप्रायुक्गचने ज्ये डयामलत्वेनोक्रावपि प्रागक्तुज 

जलादि चने “अञिनोक्टगचिन्ाच्च इस्त खत्याञ्च 

शक्रभे । पुष्ये च पृव्वंफलगुन्यां श्रव्ये पोष्णभे तया । 
वासवे शततरासु व्रतजन्ध; प्रणयति" श्रीपतिवचने 

बेदभेरेन विहित 

नन्तलेष तखाः अक्ोत्तनेऽपि वेदभेदेन प्राथस्यभात्रतव 

प्रतोतेश्तदलाभेःन्यवेदिविद्ितनक्तत्रस्यापि परहणाधं छद्” 

चिण्डाविंशतिनत्तलाणां सामान्यतो सहस्यवद त्रापि तथेति 

च च्येायासहणमलयन्तापद्विषयम् । 

बोध्यम् । ज्ये या स्वत्यन्तायदधिषय एव याद्पता केषुपि बेदिष ` 
# 1 

तददुक्त :व्यव °च ° गुस्ः।'तिषृत्तरेष र) हि पयां हस्ते भेले 

च वासते | त्वादे सौैस्यएनर स्लोरुत्तम' द्यौपनायनम् । 

वारये वैष्णवे पुष्ये वायये पौष्णभे तथा| अञ्धिन्यां 

षट्स भेषक्तं सध्यस' त॒ चदमुखेः | गेषष वजवेद्लो- 
सान् दिजानामौपनायनम्'' अतरान्येषां वच्य ोक्िरपि 
्पनापद्िषयाः' एतद्रिकनत्तत्ाणां प्रागक्रवचनेविंह्हि- 

त्वात् । ज्योतिनिचन्धे नारद् “4 हान्य्ी यने ज्य - 

द्रा दिव्यत्तरात्रयम् | बिष्णत्रयाखिमिल्राजयोनिभान्य - 

प्रनायने'' । वजंनोययोगानाह व्यवन्चश्गुरूः। “व्याघात 

परिघ वज. व्यनोपातञ्च वष्टतिम् | गख्डातिगख्डो च 
चञ्चु षिता म्भञ्च विवज्लंयेत्" अन्यलापि | "'विषङन्भ- 

सूल परिवव्यतिष^तग ण्ड्व्या घात तियत न्वतिगण्ड़ 

भज् । योगं विहाय कुजमन्द्पराह्ृसच्यां श्हित्व निर 

शमशुभञ्च व्रतं प्रशस्तम् प्रमिता० | “्लखचन्द्र ऽस्तगे 

शके निरओे चेव भास्करे! कत्तव्यं नोपनयन' नान. 

ध्यावे गलप" । निरंयसर्यमाह तवैव | ^्राभेः 

प्रयमभागस्यो निरयः सूय उच्यते" तेन रदुनन्दनेन 

निरश्यब्द्ख संक्रान्तिपरत्वस्य कत्यन' {चन्त्यम् | वारनि- 

यमाह नारदः | “अ चार्यं सौस्यकाव्यानां वाराः श्वाः. 

शयोनयोः। वारौ मध्यफलौ परोक्तावितरौ निन्दितौ व्रते" 

तत्राष्यस्तभितस्य बुधख बवारोवज नोयः । “स्तः गतख 

सोस्यद्य वारो वर्ज्योदिजन्दनाभिति" नारदोक्त: । अन्य- 
त्र ठ । “शुभो बुधोनास्तमितः पापद्रहृबुतो न चेति", । 

चन्द्रवारस्तु ठष्णे वञ्जनोयः। “पापसहाणां वाराः 

स्य॒न शमान्द्रपासरः । सितपच्े प्र्स्तः खात् 

क्ष्ण वारो्रिधोनदहोति" व्यण्चण उक्तो; । साभागानां 

कुजवारेऽष्यनयनसक्त' श्रोपतिना । “शाखाधिपे बलिनि 

। 
| 
। 



` 

उप 

कैन्द्रगतेऽथपास्मिन् बीरेल्छ चोप्खयर्न कथितः 

हिज।नाम् । नोचस्थिते;रिग्टहगेऽऽय परराजितेवा जीवे- 

सगा पनयः रूटतिकम्टोनः” । ज्योतिनिवन्धे नारदः 

“खां जवशुकर ज्नवाराः प्रोक्ता व्रते शुभाः । चन्द्राकौ मध्य 

मौ न्यौ सामबजयोः कुजः। शाखाधिप्रति- 

वाराञश्च शाखाधिपबलः तथा। शाखाधिपतिलगनञ्च इलेभः 

लितयं जरते” । खर ` चि° “शाखेयवारतलुवीर्खखमतोव 

शस्तः शाखे यश्य यजो वयले व्रतं खत् । जीवेभ्टगौ रि 

षष्टे विजितेऽथ नीच खाद्धं द यास्त्रविधिना रह्हितेा- 

जतेन" । विषः “शाखेयगुरुशुकण्णंा मौढ बाच 

च वादके मेवोपनयन कां" वरर दुर्बले सति" 

तेनः भौम धयो रस्तादिष , सामगाथरेण शाखिनो रपन- 

अनादि न भवतोति गम्यते । त्र नोच।द्वख्ितवि खनवां~ 

अस्तो द्धा शस्थितत्वे न थाखेयादेरपादमाह वचिः ^“गल्- 

नोचांथयतुसे स्ताथे वा स्वोद्धभागगे | येथे वारो 

शक्रे न नोचकलमश्मते" , पाख रषेास्तु | “विप्राधो 

श्रौ भागवेच्छे कुजार्की र्'जन्यानासोषधोथोविशाञ्च। 

अहा न्नशान्यजानां चनि, खाच्खेयाःखुजोवशुक्रार 

सौम्याः" सुचि मवेद्1ऽय यजुवेदः सामबेदो- 

थकः; । वेदान,नधिपोजोध्डुकमौमवुधाः कमात्” 

चरः । “ श्टग्वेद्ाधिपतिज्ञोषोयजर्ववेदाधिपो च्टयुः। 

 खामबेदाधिषे भौमः अथिजोऽचववतेदराट" दोपरका । | 

लग्नभेरे फलमाह व्य च० विष्टः ! “मेषे भवति 

वाक्कण्ठो वित्तविद्ाच्जिःतो डप । युग्मे बेदाथेद्शौ च 

कुलोरे च षडङ्गवित् । िल्यकम्् करः सिंहे षठे भवति 

परितः । व्॒लायां पिनयप्राप्ः कार्डष्छ.शोऽय हच्चिके । 

सर्वत्र पूजितच्चापे ऋदृडतति्ुगे तथा । राजप्रष्यान्वितः 

कुम्भे भोने बेद्ान्तपारगः” । लग्केद्रस्यरश्यादि सहफल- 

भा खजचि° ““राजकसेवी रशष्यटन्ति; शस्त्रहत्तिच पाठक 

प्रा्नोऽर्थवानु श्ल च्छसेवो केन्द्र खर््यादिखेचरे” व्यव ० 

अ० गुर; |! “स्वौ लग्नादिकेन्द्रस्य दोष; श्फरित- 

खन्ञकः। त्लोपनोतद्य शियोः कुलनाशो भवेत् तदा, 

कजे लम्नादिकेन्द्रश्ये दोषः कूजितसंज्ञकः | तत्लोपनोतं 

अक्नारं इनि वर्षाञ्च स'यः । थनौ लग्नादिकेनद्रस्ये दोषो - 

दित) चकः | करोति महतीं पोड़ां व्रतिनो वा युरो- 

खया. राहौ जम्नादिकन्द्रस्ये दोषोरन्धो ज्ञयो भेत् । 

ज्रातनोजननीं इन्ति चाथदा भनखञ्चयम् | केतौलानादि- 

 केन्द्र्य दोष सावसन्रङ्ः | भप व्रतिनोढत्ति- 
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वित्तबिद्याविना थनम् । लग्नषष्ठाटमान्त्यस्यः करोल्येव 

निशाकरः | व्रतिनोदेहभथन' निधन" दःखसञ्चयम्” । 

वथिष्ठ; “विेषान्निधनस्याने गरहान्नच्छन्ति सर्व्वदा । 

 आचाखीन्त्वशुमा जनन्ति शिष्य' न्नन््शुभेतराः” । “केन्द्र 

लिकोने जोने भानौ शुकरेऽथवा व्यये । दितीयेन्ञे 

शभोयोगो दिजानामौपनायने"” । लम्नावधिकस्यानमेदे 

सहविशेषस्थितौ फलभेदमाह काश्यपः ८"बहाषटमं धिना 

जोवः खैत भञ् सद्ा । सव्वं ल शुभलच्छ्कः षठ्यप्ना- 

टसं तिना । भाख्रोलम्नगः; क्याद्" मूपतिशेवकम् । 

बद्व: खणेर हतं श्वाटस्यः इखिन" षदा । बन्वुगोडः- 

खनं नितं छतगोमतिवच्जितम् । चल् गोरोगरहितं स- 
परमे भागेवच्नि तम् । , अष्टमे, दिर ्हितं नवमे धम्म 

हारिणम् | व्यापारगोभिषगढत्तिः दोषाबुष्य' तथा 

ऽऽवगः । रिप फगोहानिबुक्तश्च फलभेतदुगुरावपि । सिते 

चन्दर लग्नस्थे शुभं खादसितेऽशभम् । वद्धगे खाद्नप्रा- 

शिस्ततोये खस स्थिति; । चदय बुद्धिषदि' च पञ्चमे सौ- 

श्टवसत्तमम् । ष तु व्याधिपोड़ा खात् सप्रमे खखस- 

न्ततिः । अष्टमे निधनः प्राणो गवते धीत ञ्यः । दथ- 
भे खात् सदाचारो लाभे खाञ्जनबञ्चयः । दारिद्रय रि- 

पफगे विद्याञ्न्द्रं फलद] तम् । ्डतिनाथः खख का 
यानि दि्डंतिभदः। अधर्मोद्न्डतिरहद्धिमैथो लग्नात् 

कजे फलम्! बृदधदेद्िचित्तनाथो लाभः एतो गतिः 

खखम् । आखयुःलयो धर्म सौख्य कोषलाभः लयः क्रमात् 

सौम्ये बग्नादिराशीनां फलमेतडदातम् । निन्दां हानि 

चखं रोग व्य.तङ्घाम' जं मतिम् । षिपद्क्ञे थं खल 

ष्टयमुदयात् कुरुते धनिः। चन्द्रे विथेषमाह लङ्खः ¦ - 

ष्"पापात् खप्तमगञ्न्द्र पापगुहेण वा युतम् । ब्रते विव- 

जं येद् यत्राहोषमाङमेनोषिणः | ततृफलं तल्नौव “पाप 

पात् शप्रमगं याह पापयेशापियुतञ्च हित्वा । 

जत प्रथस्त' सृनयोषदन्ति नोचेत्तदा श्तु ्भयेति शोवम् " । 

गुशस्तु | ““पापथदडेचिते खण्नं जोवितार्धौः न कारयेत् । 
चन्द्रो षा क्ररञगयुक्तो मूढत्व संप्रयच्छति" । 

वच्यैयोगमाङ स चि ““कवोच्छचन्द्रलग्नपारिपौ 
क्तो ब्रतेऽधमाः। व्ययेऽजभागेवौौ तथा तनौ 

श्तौ चते खलाः” | अन्यलापि । "लग्नाचिनाथसितजोव 

निशाधिनाथान् घ्ादमे व्ययगतावपि चन्द्रशुक्रचौ | ल 

ग्नाटपञ्चमगतानशुभणड्ां् यलात् तप्रजेह,तविधौ 

हन योवदन्ति "। सासं महे ।^'मेखल बन्धन्ञाये ठ सव्वंदा 
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पञ्चमङ्ग म् । शुभयुक्त प्रथ सन्ति तदालोकितभेव वा” | 

योशान्तरमाह प्रभि० महेश्वरः | “जीने खग्नभधिषठिते 

ग्टगुखते धर्माल्मजस्य विधौ शका येऽख् वेद् विद्र विस्त - 
ख्यां कतक्नोऽधमः'" तलौव स थ | “विधौ सितांशे 

शरौ तनौ लिक्ोणगे ष्टगौ । समस्तमेदविदुव्रतो यमांशके- 

ऽदिनिषै शः) | न्वांशफलमाह व्यषण्च° च्; । “गुर- 
ज्ञशुक्रांशकगे च चन्द्र विद्याधनायु!चखवांन् दिजन्मा । 

मादेयमन्दाकौनवः यक्स्ये हो जडो सूखैतरोऽतिनिःखः'' 

श्च°विि० । क्ररो जडो भवेत् पापः पटः कष्टकम- 

कंटः । यन्ञायभाक्ष तथा मूर्खखरव्याद्य'ओे तनौ क्रभात् । 

विद्याजिरतः शुभराशिलबे पापांशगते हि दरिदरतरः । 

चन्द्रो खले ब्दुःखयुतः कर्णा दितिभे धनवान् लवे” । 

परभि° नारदः “खवणादितिनच्चते ककींशस्ये निचा 

करे । तदा तती वेद् चास्त्रवनधान्यसश्छद्धिमान्"' । 

रतच्छ कपचचपिषयस् “शुक खांशे निथानाथे वित्तवान् 
यज्ञशद्धवेत । शष्णं खां ण गतञन्द्रोज तिश्च शङ्करोति हिः" 

बिशोक्तेः “रपिगुरुशुद्धौ' त्तोदाौ" इतयकततरं ते य॒र- 
गु्धिरावश्क्तो । तनन युरूशुद्धौ विशेषसाद्' छ चि० 

“वटुकषन्याजन्् राओ स्तिको णायदविस्नगः । चेष्टोयरः ख 

बट्लप्राद्ये पूजया ऽन्न निन्दितिः''। ““लोञ्धे खमे खभंले 

बा खाये वगेत्तमे एर; ।  रिपफाटदथेगोऽपोषो नोचा- 

रिवः शभोऽप्यसन्› अत जोवस्छ नोच स्त्व इव अरि- 
ग्ट्डख्यत्वे ऽपि वच्यता प्रतीयते अतण्व (जन्भादर्मे 

खिेनीचे वा शत्रमे युर ! भौञ्जीगन्वः शुभः मोक्त- 

` अत्रे मोनगते रातिः निणंयसिज्ुष्टतवचने मोन- 

ग्रतरविक्षालणव प्रतिप्रसवसा क्यम् । एतेन ““शाख्ठाधिपे 
बलिनि" द्खाद्वाक्ये उपक्रमे शाखाध्िपचव्रणात् 

युरोररिण्टस्यत्वे तख कण्वे दाधिपतया तदह दिनानेबो- 
पनयननिषेधक्षल्पनमपि निरस्तम् ““थाखे यद्य यशि जोवमले " 
इत्यादिप्रायुक्तवचने शखेात् एवकत्वेन जवस ग्र हणे- 

नारिग्टहस्यत्व ऽपि सपेवेदिनां दोप्रस्यावग्यकत्वात्, एतेन 

<(नीचस्थितेऽरिष्डहगेऽय पराजिते वा जीते भ्टगौ" 

दयादिषचने क्रमान्वयं वदन् पराख्; तथात्वे प्रति- 

प्रषवानयक्यापत्तेः । अग्यद्ाकरे दश्यसिति दिक् 

तत्तदिद्यापष्ष्णायँ रेकश्यौभेदे तत्न, विकित्धाशरियाङ्गो 

पक्ञयनप्रकारो दशितः सुतेन यथा । 

“अथातः शिष्योपनयनोयमध्यायं व्याख्याखामः। 

नाद्यणक्न्नियव॑श्छानायन्दतभमन्वयवयः शील थौ वथौन्रा- 

चारविनयशक्तिबलमेधाश्टतिख्डतिमतिप्रतिषन्तियुक्त तलु- 

जिह्खौषदन्तासश्डजुवक्गाचिनास परसच्नचित्तवाकचेष्टं कथ. 

शश्च भिषक् शिष्यरूपमयेत् । ततो विपरोतयुशं नोपनयेत् 

उपनयनोयस्तु जा हणः प्ररस्ते ु तिधिकरणडङत्तंन्तर ष 
प्र्तायां दिशि चौ समे देये चदठडस्त' चत्र स्थर्डिलङखप- ` 

चिष्व गोमयेन दभ खंस्तीय एुष्पैलाजभक्त रत्र च देवतां 

पूज वित्वा विप्रान् भिषजश्च, तनोक्लिख्यभ्युच्छ च द्चि्तोः 

जह्यां स्थापयित्वा ग्निश्चपशषमाधाय खदिरपलाथदेवदार- 

विल्वानां समिद्भिबदणां वा चोरडचचाष्ां न्यसोधोडन्बरा- 
शाल्यसधूकानां दभिमरुषताक्ताभिः, द्वौ क्मैसिकेन 

विधिना च् बेणाज्याङतोज यात् । सप्र्णवाम इाव्या 
ृतिभिद्चतः प्रतिदवतच्छषोंच खाहाकारञ्च बर्यात् चि- 

प्रमपि कारयेत् | जाद्धणस्तर याणां वणा नाशपलयन' कतै 

सहति राजन्यो इयख, वश्यो बेग्योदेवेति । चेदमपि 

कुलगुणसम्मन्न' भन्ल्वजेभचुप्रनौो तमध्यापयेदिव्येके । ततो- 

ऽग्निः लिःषरिणोयाग्निखाचिन शिष्य न.यात् । कान 
क्रोघलोभमो इमा ना ङ्का रेष्यां पा रुष्यपे शुन्यान्डतालखायश- 

सख्यानि हित्वा नोचनखरोमा शुचिना कषायवारखा स्- 

त्यत्रतबद्ध चर्या भिवादनतत्परेगणऽवण्य' भवितव्यं मदचल- 

तख्यानगमनशयनासनभोजनाध्ययनपरेण भूत्वा भसमियदहि- 

तेषु वस्तिं तव्यलतोऽन्यथा ते वन्तं भानस्डाधरौ भवत्वफला 

च ष्द्यान च प्राकाश्य प्राभरोति | अष्ंवा त्ववि सम्य 

ग्वत्त माने यदन्यथाद् शौ खाभेनोभा गमवेयम फल विद्य । 

दिजगुरद्रिद्रभिल प्रबजितोपनतसाध्वनायाभ्युषगरतानां ` 

चाकबान्ववानाभिव स्छभेषजंः भरतिकन्तंव्यभेवं साधु भ 

बति । व्याधशाकुनिकपतितपापक्ारिणां न ज प्रति 

कलं व्यस्ेव' विद्या प्रकाथते भित्रयथोधमायेकाभांच प्रा 

्ोति" णव धदनि द्यायङणाक्गमष्डयनयन ̀  द्रषग्यम् ॥ 
उपननयनाय हितम् ऋ । उपनयनोय उपनबनानेदके 
शास्ते लि० तत्न साध क। खउपनयनोय उपनबनकारके 

यरौ एठ° । उभयद्य उदा उक्त चुश्तवाक्ये द्र्भिंतम् । 

उपनदन् न° उप+नह-बन्ने भावे खट् । १ बन्धने करे 
च्छट | रबन्धनसाधने वस्त्रादौ । “प्रेष्यति च सोभोपन- 

इनमाङर” कात्या०७,७,१ ! सोम उपनद्यते बध्यते 
येन तत् सोमोपनहन' वास, ` कक, । ` आासन्द्येनम्नवभ्टतं 

त्वभ्युक्र सोमो पनद्नेन” काल्या ०२२,६,१२ “अर्थ 1 
संप ष्यति पोभोप्रनहनभाहर” यजमानो वा शोषोपनु- 

इनमादत्ते” शरतर्ना, ११,२१।४ | 
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उपनागरिका सो ^“माधुचवं व्यञ्वके प रुपनागरिकेष्यते" 
दवय. ्रलच्चणे टत्यनु प्रासडत्तिभेदे। यथा"“अपलारय बनसार 

कुरू हार दरण किं कमेः । अलमालि ¡ णालेरिति 

बदति दिवानिशं बाला?' | 

उपनामुक लि °उप+नम-ब ° उकञ् ! !सन्नमनशोले रफला- 

चयु याय प्रसतुते““वदिटिभिर्यजेतोपनाक्क णनं वन्नः खात् 

अभाजोतय् पनाखक एनस्” यत०जा० १२, ३,६,६,७ । 
उपनाय ° उपनाययति उप+नो-खिच् करण कततेत्व- 

` विवक्षायाम् कन्ति अच । उपनयसंसारे हेर 

तख चआचाखं लमोएनयनसस्पाद्नकर यत्वात् तथात्वम् । 

उपनायक ० उयगवतोनायक्जम् अत्या० स०। {नायकशदथे 

उपभतौ “नःयकख युखोत् कषे कथका उपनायकाः" संगो- 

शोक्तं २नायक्रसहायभेदे उप+नो-खख ल् । ऊपस्यापके 

तरि °न्ञानलचग्णा्पशषन्निकषेः ु०। उपनयशब्द् उद्ा०। 

उपनायन न° उप+नो- श्वाय -खिच् ल्ट ट् करष्ठे कत्तं तव. 

विवक्तायां कच्चरि नन्या° सख, वा । उपनयसंस्लारे । 
उपनयनशन्दे बड्प्रयोगो द्यः । “न्राद्यण्खोपनायनसम् 

सलः । उपनायन" प्रयोजनमख्छ ठक् । आपनायनिक 

'छधनयन प्रयोजने विधाने लि °। "रष प्रोक्तो हिजातोना- 

नपनायनिकोविधिः'' मठ; चमौ पनायनिक इत्यन् जून 

ऋअलुशतिकादिकादित्वकल्यनमनाकरमेव उपना्न शब्देनैव 

बद्र परिद्धेसयाकल्य नाने चित्यात् । 

उपनाह ° ` उप+न ङ -ष्ञ् । एवीथायश्तन्तरो बन्वनस्थाने, 

शब्रणाद्य् प शमार्थं छेभनद्रव्ये च “वादौ विन्ापनं क्यात् 

"दिवेः यमवस्नेचभस् । तोयखुपनाडच्च चतभ पाटनक्रि- 

बास्'' थ) फयोरु पना न्तु क्या दामविदग्धयोः'” “^ति- 

लोपनाड कुया सब्टा वातरोगिणम् ” ̂ था ल्व्मुप- 

नाहा बलातेलमनुवासनार्येः' दूति च सुखुतः। 

उपनाहन न° उप+नङ-खवायें खिच्-भावे च्छ् ट् । प्रजे 

` पादिशन्धने ““प्रथमयेत् स्लेहस्व दोपनाङनैः?? । “वे चवारोः 

सथर, च्लिग्धः खादुपनाहनस्'› खश्तः । 

उपनिक्षेप ० उप+नि-चिप-कमेखि वञ् । !ख्परं ख्या 
मदनेन रक्षणाथं परख हर्द निहिते द्रव्ये" अधिसोमो - 

मनिक्तेपजड्बालधनेर्विना । तथोपनिधिराजस्हरर्योति- 

याथा धममेरपि'"या० ख °। “उपतिच्ेपो नाम खपस'ख्या- 

प्रद्थेनेन रकषष्णार्प" निह्िसिति'” भिंता० भावे षञ् । 

२तथाऽ्पेखे । 

छपनिधाट त्रि ° उप+नि+-धा-ढनच् { उपनिधित्वे नान्य 

समोपे !खद्रव्यस्यापक्रे र्ख्यापकनाल्रे च । “पाखिभ्या- 

छपनिधाता ल्य देवाः” शत ०ा०१,१,२,१७ | उप+ 

नि+धा-ख्ल् ल् । पनिधायकोऽणतर । 
उपनिधान न° उपनि+धा-भावे ल्यट् । उपनिधित्वेन 

स्थापने उपनिधानभनपनिधिः""भिता०। र समीपे स्वापन 
“रदभिहितोभाव र्द्ध क्तेः उपनिभोयमानेशदरव्ये च | 

उपनिधि क० उप+नि-धा-भावे कि । ख्परुख्य अप्रदश्यः 

परखान्तिके रणां १खघनस्वापने' ठद्भिहतोभावो दरव्य- 
बत् एकाथत"द्त्य कोः तथा निधीयमाने रद्रव्ये च | उप- 

निषिखद््पततरयकचं व्यविशेषौ भिता० दर्भितौ यथा 

“वासनस्यमना ख्याय इस्त ऽन्यस्य ॒यदभ्येते । दरव्यनदौष - 
जिधिकं प्रतिदेय तथौव तत्” साग्स्ट० | “निद्प- 
दव्यखा धारभूतन्द्रव्यान्तरं वास्षनङ्करख्डादि तत्सवं यद्द्रव्यं 

पसं ख्या दिषिशे षमनाखव्ायाकथयित्वा चद्धितम- 

न्यख इस्त र वर्धं विन्रम्भादष्यते तदह व्यसौ पनिधिक 

च्यते यथः नारद्ः “असं स्यातम वित्तात' सलद्र' यच्नि- 
धीयते । तच्जानोयाडुपनिधि" निदधेपङ्गणित' विदुरिति" 

परतिदेयन्तथंव॒ तत् यद्छिन् स्यापितन्तेनेभ पूवभुदरादि 
चिद्धितर्मापतन्तयैव स्थापकाय प्रतिदेयं प्रथर्पेणोयम् |  प्रति- 

देवसितद्द्यापवादमाद्"जिता ०।१न दाप्यो ऽपड्तन्तन्तु राज 

देविकतस्लरे.”"या ° इड ° ^वसुपनिधिं रान्ना दँमेनोदकादिना 
सख्लारं पडत" नष्टः न द्ाष्योऽसौ रान्ना तदुपनिह्ितन्धनि 
न एब ` तहू,व्यम् न यदि जि कारित नं भवति यवाद 

नारदः । ग्डहोः सह योऽयेन न्टोनरटः स दायिनः ॥ 

देवराजलते तदच चेत्तच्जिह्धका रितमिति "मिता ०। अखाप 

बाद माह । ̂ भ्रेष नमाभ्मिं तेऽ दत्ते द् ष्वोदर्ड ञ्च तत्समम् " 

या ° खट ° | “खवाभिमा माग्गिंते याचितेयदिन ददाति तदा 

तड़त्रकालं यद्यपि राजादिभिभ्वेधोगाथः सङ्ातस्तयापि 

तदूद्रव्यं मू ल्यकल्पनया धनिने खज्कोवा दाण्यो रान्न च त- 

व्धमन्द्ण्डम् । भोक्तारम्पति दण्डमाह "सिता ° । अजीवन् 

श्वय दण्डयोदाप्यस्तं वपि सोदयम् "या ०।“यःखेच्छया 

स्लाभिनमहन्ना्य ' उपनिडतन्दरव्यमाजीवत्युपभ् द्धे व्यव - 

रति वा प्रयोमाद्दिना लाभावं सबावुषभोगातुसारेण द- 
ख्डयस्तद्चोपनिधिं सोदयमपभोमे सञ्चिक' व्यवहारे स 

लाभन्धनिने राण्य: | उद्धिप्रमाणञ्च कातुयनेनोक्तम् । 

“निकेपः टद्धिधेषञ्च क्रयं विक्रयभेव च,। याच्यमानो न 

बेहव्याद्ैते पञ्चकं शतभिति" } एतद्ध भक्षिते दष्व्यम् । । 

उपेचाऽद्ञाननष तेनेव विशेषो दधित; “भक्तितं सोदयं 



उप [ १२२२ } उप 

दाप्यः समन्द्।पय उपेक्तितम् । किञ्चिच्वुन' प्रदा. 

प्रः खाद्,व्यमन्ताननाथितमिति”। किचचिन्नुयनमिति 

चठथांशद्ोनम्' भिता० | “एष णव धिविहंषो याचि- 

दान्वाह्ितादिष । शिल्यिषपनिधौ न्यसे प्रतिन्धासे तथव 

च नारद्ः | “स जातमात्रानु् पलां दारांश्च भव- 

ताभि । प्रदायोपनिधि राजा पार्ड ¦ खगेमितोगतः” 

भा० आ० १२६.अ०,] उपनिधिमधित्य प्रत्तम् 

सदस्य प्रयोजन भितिवा ठक्) अौपनिधिक् तद्धिकारेख 

प्रडन्ते व्यवद्ारे तत्साधनदरव्ये च| 

उपनिपःत इ ° उप+जि-परत+षञ् । {सभीपे अगतौ २हडा- 
दामने “तताच्येप्रनिपातवेगशङ्कः' किरा० । 

उपनिपातिन् लि उप+नि-पर-श्णिनि | श्ढादागते 

` अतकितोपगतियुक्ते “रन्धोपनिपातिनोऽनथाः" । 

उपनिबन्धनं न° उप+नि+बन्ध-करणे ल्य,ट् । १सम्पादन- 

साधने  “प्रत्ययोपनिबन्वनः""सबयैद्०° सावे च्युट्। २यथने 
उपलिमन्वण न० उप+नि+मन्व-रयुट् । उपेत्य आवब्के 

कम्प्र खि प्रवत्तं नाव्यार खपे निमन्त्रणे । 

उपनिवपन न° उप+नि+प-ल्यट् ! अग्निप्रणयनकम््ा्गः 

भूते इश्राभ्याधानादिव्यापारेः आपनिवपनात् ङत्वा 

विधाने स्थापयति" ८,६, २१ “शरोपनिवपनात् 

कृद्याभ्याधानादि उपयमन्य पजिषपनान्तमभ्निप्रशय- 

नाख्य क्न लत्वा. ककः । 

उपनिवेशित लि° उप+नि+वि य-खिच-क्ञ | १निषासिते 
र्वसतिविगेषूपेण स्वापिते च । ““खर्गाभिष्यन्दवमनः 

छत्वे वोपनिनेभिता"” कुमा ० | ३निवेथितमान्नो च | 
उपनिषद् स्त्रो उपनिषोदति प्राप्नोति ब्रह्माकभावोऽनया 

उप+नि-खद -किप. । \बह्मविद्यायां, रततप्रतिपादके 

बेदशिरोभागे वेदान्ते च | ० भा० उपनिषच्छन्ट्ायै- 

बयत्यत्तिदेभिता यया । “सें बद्धविद्योपनिषच्छन्द्वाच्या 

ततृपराथां सेतोः संसारस्याल्यन्तावसादनम् उपनि- 

ववं ख सदेस्तद थैत्वात् तादव्यढ्पन्ेऽषय् पनिषयुच्यते । 

खण्ड ०. भा० “यथा य इमां बह्मविद्यामुपयन्यात्- 

भावेन च्ङ्धाभक्तिषुरःसराः सन्तस्तेषां गभेजशखमजरा- 

रोगाद्यनथैपूगं निशातयति परः वा ब्रह्य मयति 

ऋअविद्यादिरुसारकारणद्चान्वन्तमवसषादयति विनाशयती- 

्यपनिषर् उपनिपूर्वस्य सदेरेवमधै मरणात् ।८अल चोप - 

निषच्छन्टो बह्वायिद्यैकगो चर; । तच्छडटावयवायेख्॒वि- | 
दयायामेष सम्भवात् | उपोपतसगेः सामोष्यं ततृप्रतीचि 

समाप्यते । सामोष्यतारतम्यस्छ विच्रान्ते: स्वान शणात् | 

लिविषदख सददध निशब्दाऽपि विशेषम् । उपनीय 
तमात्मानं बद्मापास्तदय' यतः । निडन्त्य विद्यां तच्जञ्च त- 

खादुपमिषद्भवेत् । निडन्धानथेमूलं खाऽविद्यां प्रत्यक्तया 

परम् । नयत्यपास्तसन्भ दमतोवोपनिषद्धबेत् | म्र्टाचि- 

तृचि; येषांसत् लो चेद्कलतः | बतोऽवसादयेदिद्या तस्रा- 

इुपनिषद्भवेत् । यथोक्रविद्याद्ेठ॒त्वाद्खन्थोपि तद्ेदतः । 

भेदुपनिषन्नामा लाङ्गलं जं वनं यथेति*तस्यानिल्टाये- 

आचार्यं शितः । उपनिषद्धदाच् भृक्तकोपनिषदि दर्भिता 

यथा । ^¶ईणा रकेन कठ $प्रञ्च ५ खण्ड ६ भार्ड.क्य 
तित्तिरिः 1 प्णेतरेवञ्च €खान्दोम्यः १० ददारण्यक 

तथा । ११ ब्रह्म १२ कंषल्य ६३ जाबाल १४ अताच्रो 

१५ हंस १ दारुणि; | १७गभेौ ?स्नारायणो १९ हसो 
९०बिन्द्,२ रनद रर्शिरः8 ्थिद्ठा ।. २४ै- 

ल्लायणौ र्५कौषितकौ २६ टृहञ्जावाल रऽतापनो । 

१८ कालाग्निशद्र २९. मले यो ९०घछवाल शचुरि २२ 

सन्तिका । ३३सश्खार' ३४निरालम्ब १५२ ह ' ९६ 

वच्च चकम् । २े७तेजो रे८्नादो रेश्ध्यान 8०्विद्या 

8 १,४९योगतच्ा नो धकम् | ४३परिब्राट् ४ ४लिशिखौ 
४१५ सौत। 8६ चूडा ४७निवःख 8८्मख्डलस् | ४६द्- 

च्िणा५०शरभं ५ २स्कान्द् ५२ महानारायणाह्णयम्। 

५२रहस्छ' ५ ४रामतपन ५५वाचदेवञ्च ५६ हलम् । 
५७अाख्छिल्यः ५ ८्पेङ्गलं ५९भिच्् दै ° ६१ हच्छारोरकं 
शिखर । ६ैरेठरीयातोत ६ ४संन्यास ६५ परित्राजा 

६६ ऽचमालिका । ६७अव्यक्तौ ६ र्काक्तर' ६९9० 
७१सुर्वाच्छ ऽ ३ऽध्यात७४कुख्डिका } ७५ साविना 

७&ऽऽक्रा अश्पाशुपत ७€परबद्मा ७६.ऽबधूतकस् । 

० लिषुरातापनः रदवो ए८लिषुरा ८श्काठ ८्भा- 

बना | ८५ द्यः टदैक्ख्डलो सञभखा दटसद्राक् 

स्€्गण रण्द्गेनस् ।€१तारसारटरेस्च्पवाक्य ९ २्पञ्च- 

नद्या ९.४ ऽग्निहोलकम् ।६.५गोपालतापतं द शष्णं ९ ७या- 

न्नवलक्य €प८्वराहकम् । €< थाद्यायनो ? ° ° इयस्रीव 

१०१द्त्तात्रथं च १०२मारुड्म् । १० २काखॐ १०४जा- 

वालि १०५ सौभाग्य ! ° दैरहखप१०जच १०८मुक्गिका? 

तासाञ्च मध्ये यासां यद्धे दगतत्व' तदपि शा न्तिपाटसन्त्र- 

सरह्ितं तन्व दर्भिंतः यथा। 

“१ देतरेय र कोषको ३।४ द् विन्दामपर गोध५. निर्वाण देम् 

इला . जत्तमालिका रन्निषुरा < सौभाग्यं १ गवह्ुचा 



।-1 1 

्धगवेदमतानां द यस्यज्ञानामु पनिषदःं “वाङ्मे मन- 

सीति" शान्तिः । १६यावाख् शदडदारण्यक दजादाल 

8 ंस ५ पर.मड्ख द वाल ऽमन्तिक्रा ८निरालम्ब ९नि- 

खो” १० जाद्धणमण्डल ९१ बराह्मणादयतारक १२पे जल 

१३भिक्ु १४।१५दरोयातीताध्या रदैतारसार १७या 

स्नवलक्य र८्थाद्यायनो १€सक्तिकान शुक्गयजुवेद 

गतानानेको नवि शति सङ्खयकानाम पनिषद् "पूं मद्" इति 

आन्तिः । {कठवङ्गो र्तैस्सिरोयक् २ बह्म ४केवल्य 

ध्शचोताञ्चतर हैगभे ७|८नार(यणाख्छनविन्द € ऽमुतनाद् 

१ °कालाग्निरद्र १९अरिका १२ सवसार १ रेशुकरहूख 

१३तेजो विन्द् १५ध्यानविन्दु १६ बह्मविद्या १७योगतच्व 

१८दचिणामू्ति १६ स्जन्द् २०्अारोरका २१योगशिखे 

२२,२३काचराच्छ २४६यध्त २५कठरुद्र् २६ दय २७ 

योम ङुग्डलिनो २८पञ्चब्रह्म श€प्राणाग्निहोन दे०्वराड् 

श्{कलिसन्तर १ र्सरखतोरहखानां ठष्य यजुवेदगः 

लानां दानि चव्सङ्खयकानामुपनिषद् “सह नाववत्विति" 

शान्तिः । ¶केन २।२द्न्दोग्यारख्डि ४ बायी ५ नेन - 

यो दैवज्जस्चिक अयोग वृदसखि र्वाचदेव 2मडत् 

१०संग्यासाऽ ११ब्यक्त \२कुरडिका १ े साविली £ ४ र्द्रा 

१५ जावालद्येन १६ जवानां शामवेद्गतानां षोड्- 

यसङ्खयकानाम पिषदाम् “अष्यायन्त्ति' शान्तिः | 

प्रच्न र्मुरक रमार, क्याऽ४ य्िरोऽ५यर्वेभिखा 

६ र्डव्जावाल दलिंहतापभो ८नारदपरित्राजक सोता 

$ नशरभ ११दहानारायण १२रामरहख्य १९रासतापनो 

९४ धार्षडिलध १५ परमहंस १६ परिव्राजकाऽञच्पु्णा १७ 

सयात १र८्पाशुषत १६ परब्रह्म २०बिषुरातषन २१ 

देषी २ रभावना २्श्भश्य २४जावाख र५गण्पति रदे 

वाय २७भोपालतपन रेरुकष्ण २६इवसौव ३०द् 

न्ताद्रोय श१्गारूडानामयपनेद्गतानानेकलि 'णत्स खयाका- 

नासुपनिषदां “भद्र कयेभिरिति? शान्तिः" । पूर्वोत्तर - 

वाक्ये नामभेदः नामान्तरपरतया समाधेयः; । श्योगे 

च ।“'्यरेव विद्यया करोति आखदयोपनिषदा तदेव बीय्य- 

वन्तरम्" छा ०० “उपनिषदा योगेन उक्तश तप्रथं : "ना ° 

वोगो देवतादिविषयम्पासनम्” आनन्द्गि° $घमे 

५ नि्जनख्याने भेदि £ खमोपसदने लिका° | 

ऊदिजातिकरत्तव्ये चत्वारि गतसंस्कारभध्ये बेदशभतभेदे 

तञ व्रतं गोदानाख्यके यान्लक्भेः प्राक् कतव्य यवाह 

आाञ्चनायनग्टद्यकारिका ^प्रयमं खाकरहानान्न्ो दितो- | 

{ १२२३] उप 

यञ्च सह्ाव्रतभ् । तोयं खादषनिषङ्गोदानं च ततः परम्' 
तठञ्च विप्र जमतस््रयोदशे वषे मह नाम्नोत्रतं, चतरे 
महानतं, षञ्चद्शे उपनिषदूत्रतं, धोड़े वषे" गोदानम्, 
चतस ऊनविंथादिकषं चतुष्क, वश्य रकविंधादिचद्ष्को 
यथाक्रमः महानान्त्रादिवेदबताख्यकमौचतटयं कत्तं- 
व्यम् । तत्न बूड्ादिनच्चल्ादिकमेब स्राद्यम्”› यथाह 

पोग्धा० च्रौधरः । “तिथिनक्तलवाराञ्च वगेौदयनरो- 

चणम् | चौलवत् सर्वमाख्यातं सगोदानव्रतेष् चः" यदा 

त देवादतीतकाशानि महानान््रादिव्रतानि खस्तदा समा- 

वत्तंनेन सह काव्यां" यदागाभिक्रियाखख्यकालय्याप्यन- 
रालषत् । गौयज्ञाखत्वभिच्छन्तोत्याद्युकतोः । उपनिषतच 

व्यज्यते अख । श्रौपनिषद वेदान्तमालवेदयो परब्रह्मणि | 

“तन्तवो पनिषदं पुरषं वेद्" छा ०ॐ०। उपनिषदं वेत्तिखण्। 

वेदान्ताभिन्न “शुद्धवइख्ञभाव इत्यौ पनिषदाः"कुच्च° । 

उपनिषादिन् वि उप+नि+द्-खिनि स्तिया पए । 
समोपे स्थायिनि ““तदिशथमधल्ताडपनिषादिनीं करोति” 

अत० जा० ९,४,३,६ । 

उपनिष्कर न° उप+निष्+जु-करये खन्नायां घ | स- 

ति राजमार्गे अमरः। तत्न हि महतामपि सेन्याना - 
संवादेन निषक्रमणात्तथात्वम् | [अमरः 1 

उपनिष्कुमण नण्डप+निस्-क्रम-करये लय्,ट् । राजपये । 

उपनिहित लि० उप+नि-धा-क्घ | {डपनिधित्वेन स्वापि 

ने द्रव्ये उपएनिधिशब्दे भिता० उद्ा° रस्थापिते च| 

उपनत लि उप+नो-क्त ! १ङतोपनबनसं स्कार ““ययो- 

पनीत विधिवद्विपरञ्चितः" रषः] रन्नानलत्तणसन्ि- 

कर्वेण स्नाते च “'उपनोतं विशेषणतयैव भासते मान 

शे त॒ नाय" नियः" प्राचीनगाया उपनयगब्ट टश्या 

श्समोपे प्रापिते ४ऊपस्थापिते च। 

उपमेट इ ° उप+नो- ३ ¦ १उपनयकत्तंरि गुरौ २उ्पटौ- 

ककतरि लि० स्तियः ऊःःप् । “शजनियमविधिजलानां ब- 
डिषां चोपनेनी' कुमा° । 

उपनेच न ०ङपगतं नेम् अत्वा०सण नेन्रसमौषरे धाय कावा- 

दिनिभिते नेततिमिरोपकारके द्रव्यभेदे ( चक्षमा ) 

उपन्यास ° उप+नि+अस-वज् | शवाक्योपक्रमे २वाक्य 

प्रयोगे उपचारच्छलशब्ट् ` उदा०। “तस्मादट्बद्ध- 

जिन्नासोपन्यासषतेन" शारी ०भा०। ^सालविकायामय- 
भपन्यासः शङ्भयति" सालवि० । देविचारे एर्यम न्यास 

निबोधत” सहः । “उपन्यासः विचारम् ̀  ङ्क, ° । 

३०७ 



उपपद न° उपोद्धारितः पदम् प्रा०स°। 

उप त. क 

9 विश्वा सेनान्यसमोपे खट्व्यन्यासे उप्रनिधौ च । 

उपपति इ पनितः प्रत्या खवा०्स० जारे | “उपपतिरिव 

नोचेः पञ्चिमान्तेन चन्द्रः" भाषः । तख पतिवत् स्तिया 

रतिष्े॒त्वा त्ततृसमत्वम् | “यख चोपपतिग्टं छे'`‹ ष्यन्ति 

ये चोपपपतिम्"” मतुः “सन्धये जार' गेहायोपपतिम्” 

यज॒ ०१०, । युप्नव्यभिचारमात्रे जारत्वम् पतिसमोपे 

तद्ध गेहस्थित्या व्यभिचारे उपपतित्वभित्यनयोर्भेदः । 

उपपत्ति स्त्रो उष+पद - क्रिन् । श्युक्तौ, रसङ्गतौ र्ेतौ च 

` “ोतव्यः छतिषाक्रेभ्योमन्तव्य्ो पप्तिभिः' “उपप- 

न्तिनिंदभिरिति' सथ्रानाचः; । “डपपन्तिमदरू जितं वचः" 

^भ्िविषु येः पाये ! विनोपपत्तेः" किर ° | “ल चा शक्य- 

सम्वन्धस्तात्पद्यो तपपत्तितः” भाषा° । “िदद्डिदणुखोप- 

पत्तेः" शार द° “ङपक्रभोपरखुहारावभ्यासोऽपून्येता 

फलम् । अर्ण॑दादोपपत्तो च हेदस्तात्पय्यं निने” इ- 

य् क्ते स्त्या; प्रकरणप्रतिपाद्यायेनिखौयकल' यथा । ा- 

न्दोभ्ये शप्र “यया सौस्यकेन ऋ्छत्पिख्डेन विन्नातेन 
सम शर्सयः वित्तातं भवति वाचारम्भः विकारोनाम- 

चेयं ज्न्तिकेयेव सत्यम् "इन्यादिना विकारमाव्रख वाचान्ध्- 

यकयनद्पा युक्तिः । ४ उपाये च^शखयोपि' खलनापरो- 

ऽपराम्"' सावः ।“खपे्ितान्योन्यबलोपपन्तिभिः ' माषः । 

१प्राप्नौ सिद्धौ च “खायीर्प्चिं प्रति इबेला थः"ऋसं शय" 

श्राक तनयोपपत्तेः रघुः | युक्तयश्च नानाविधाः सखते 

दर्भिताः ता तन्त्युक्तिथन्दे दर्थेयष्यन्ते । “कसदाका 

प्रयक्तानां वाक्यानां प्रतिषेधनम् । स्वशाक्यसि्धिरिति 

च क्रियते तन्त्रयुक्तिभिः" खछश्ते तत्फलकक्तम् । 

उपपात इर उप+पत-षञ् | 

 यनाद्ानमपण्यानाद्च विक्रयः \। 

समोपोद्धारिते 

पूवं शञ्चायेप चन्द “तद्धा; सराजोपपदं निशान्तम्" 'रषुः। 

“कलन्ति करपमोपपदाख्छदेव'' लाघ: । राजनिशान्त कल्य 

षा इत्यथैः | रनामोत्तरसद्धारिते शवन्मा- 

दिशे शब्दे, (उपाधि) व्याकरणे प्रत्ययादिविधायक- 

ते २सप्रस्यन्तपदेन निदिश्माने पटे च। यथा 

कर्मक इत्यादौ कमथोतिसप्नम्यन्तं पदम् खणशद्रत्य- 

यविधाने उधपदम् | “उपपदनतिक्क पा०| गति- 

कारकोपपदानां ठङ्धिः समासवचन प्राक् छनत्पत्ते र" 

वान्ति °उक्तः कुम्भकार श््यादौ छन्त्पन्तेः प्राक् सभासे 

उपपदशषमासंः | उपपदेन समोपशख्यपदेन योगे विभक्तिरुपपद्- 

विभक्गिः^“छपपद्विभक्तः कारकविभिक्तिगेरोयसोति"व्या०्पण 

उपपन्न ति, उप+पद-क्र | १युक्तियुक्त, “उपपन्नं नद शिव- 

उपः 

भिति" रषुः | शप्राप्न च"“अतोन्द्रवषव॒पपन्चदथे नः” रषु, 

श्सतोगुणान्राधीन्पसं स्कारयुकते ̀  ““अयञ्च निषरः 

पिदद्रोहो नाष्टुपपन्चसंस्थानः” दशक्गमा ° ४ङत्पनने च । 

$टादागतौ रफलोनदरखत्वे 
नाथे च | “कौ पणते प्रायच्चिल् तत्कालम्, कातरा ° 

२५,१,१। (“उपपातो विनाशोभ्चोष इतपनर्थानरम्ककं; 

उपपातकं न° पातयति नरके षत-खिच्-ख् ल् उप अल्पार्थे 
साद्य वा प्रास ० पातकसटथे ततोन्य नफलके पापभेरे । 

“मह्ापातकटल्यानि पापान्युकतानि यानिदु। तानि पातक 

संन्नानि तच नष्पपातकसिति"पेठोनसिः । पतनञ्च ^“हि- 

जातिकम्् भ्योहानिः पतनं परलोकाशिद्धिसतमेके नरकम्"? 

गोतमोक्तस् । तख न्यूनलश्चालसफलद्ाटलवेन तख्याल्य- 
फलदाटत्वमाहाङ्किराः “पातके त रुस्तं खात् हतृ 

दिगुखं तथा । उपपापे ठरोयं खात् नरकं वष संक्षयात् " | 

कोन केन कर्मणा च तच्लन्यते तच्निर्पित' प्रा०वि०। 
तन मह; | “गोबधौऽयाज्चसंयाज्छपारदाव्यातविक्रयः| 

पिदिमाटशुरुत्यागः खाध्यायाग्नेः सतख च | परि- 

विल्तिता चादजेन परिवेदनमेव च | तयोदानञ्च कन्या- 

याख्लयोरेव च याजनम् । कन्याया दूषस्ौव वां भित्व' 

ज्र्च्युति; । कडागारामदाराणामपत्यद्छय च विक्रयः । 

ज्रा्यताबान्कत्यागो म्टतकाध्यापनन्तथा । ग्टताञ्धाध्य- 

शर्व्वाकरोष्वधौोकारो 

मङायन्बप्रवतेनम् | हिंसौषधीनां स्तमाजोबोऽभिच)रो 
भूलकम्प् च । इन्धनायमशषक्षाण्णां दरू जाप।मवपातनम् | 

पात्माथद् क्रियारम्भो निन्दितान्नाद्नन्तथा । अनाह्ि- 

ताग्निता स्ते यमुष्वानाञ्चानयक्रिया। असच्छास्तराधिग 

मन" कोग्ोलव्यख च क्रिया! धान्यकृष्यपशुस्तयं मदय 

पस्त्ोनिभेषणम् । स्तीखदविटलतनधोनालिजद्धोपपा- 

वकम्” । “अललाथैः । अयाज्चवयाज्यमिति प्रतियहहा- 
ध्यापनङ्कथयति। त्यागो योग तेमाकरखम् । अनिमित्तं 

स्वाध्यायत्यागोऽघीतवेद्विख्जरणम् । अग्नित्याग आल 

स्यादिना ! स॒तव्यागः पोषणविनयाधानाद्यक्षरणेन चका- 

राद्भाव्याव्यागोऽपि | परिवित्तिता कनिश्ख भ्वावर्दारा- 

ग्निह्लो्ररुयोगे सति च्येष्ख भ्रातदौराग्निहोलसंयोग- 

प्रागभावः। कनिषटख्य परिबेदनं, चकारात् कन्याया पि 

तथाभूताया; ` परिवेदनोयत्वम् । परिवित्तिपरिवेदयोषर- 

त्वेन कन्यादानम् । तयोरेव विषाद्ादौ कतिवक्गाग्ै(मति । 

कन्याया दषणसकन्य तय् क्तिः चङ्ग ला योनिविदारण' वां 
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बाङुषिकल' नाह्ञणन्लतिययोः । ब्रतच्य् तिरवकोशेत्वम् । | 

ष्राश्ामपि परिखोतानानपि विक्रयः | ऋपत्यखानेक- 

धद | व्राह्यता यवधाकालसनुप्रनयनमसोमयाज्ित्वञ्चु । 

बन्धत्यागो बन्धषस् सपरिर्डादेरनि मित्तयागः । ग्टत- 

काष्यापनम् मूल्येन वेतनादिना विद्यास् | ग्टताञ्ख 

ेतनपरिग्टह्ोताद् दादि षिद्यासङचस् | अपर्यानां लाश्चा- 

दौनां सनत्, गोरखादौनां चासरङत्, बाणेन विक्रयः । 

सवांकरोषु खवादुत्यल्तिस्यानेषु -जियोगः। तैलादियन्त्रख 

शस्त्रतेजनादियन्त्रख च प्रषक्तेनम् । धान्यादीनां वधा 

कथञ्चिन्नाशन' स्त्रिया च्लि तधनजोवनम् | अभिचारः परर 

हिंसां जपादिकर्म, मूल कमे वशीकरणं मूला दिक्रिवा । इन्ध- 
नायम् द्र्मःशासशुषकाणां ददनम् । आत्मां पाकक्रिया 

न वैदेवाद्यथै । गणरेवलकतस्काराद्यत्रभक्चणम् । सा- 

मार्छेऽपि ` चोतच्छात्तीर्न्रपरिपहः | स्तेयः डेमनरा- 

खरजतमूमिमण्विनिकेमेतरदव्य रणम् । देवप पिटसम्ब- 
ज्विन कऋशणखानपं शोधनम् । असच्छास्त्ञाभिममनम् पाष- 

खडश्ास्त्राभ्यासः । कु लख कभ तौ लिक' तख खत- 

तादुष्ानम् । कुष्य्यासारद्रव्यख तामकांखादेः स्यम् म- 

द्यपद्िया भद्यपायाञ् स्तिया निषेवणम् ब्राद्य्ेन । स्तिया 

श्यरदररैश्यकत्रियाखाञ्च बधः | नासिक्यः नाचि परलोक 

दति व्यवसितिः । डपपातकमेककम्''एकेकपपातकमिति" 

यान्ञवच्कपवचनात् । स्वञ्च गोवधादिनास्तिक्यान्तानि 

पञ्चाशदपरपातकानि । विष्ण् ना “अन्डतउचनशत्क्े राज- 

शानि च पैशुन्वम् । गुशोञ्चालोकनिबेन्धःबेदनिन्दाऽध. तस्य च 

त्वारः" अन्यानि च अनुक्तानि उक्ता "“उपपालकिनि 

चते कृयषान््रायणं लशा" इति उपपातके दशितम् । 

तत्रं ्पादिसिभाद्च परापकारव्य॒तिरेके्णत्मन उत्कं ख्या - 

नः लथा राज्ञ; रतः परापरकारव्यतिरेकेण परदोष- 

कोसनम् । खुतमात्नोपकारकधुरो मियपराभिचंखनम् । 

तथा परिद्ासादिना गेदनिन्दा तथाऽशच्छास्त्राभियोगेना- 

धीतजेदविङ्मरणच्च यल्लघु तदपपातक गुदं पुनरेतेषां 

भलुनाऽखपातके दर्थिंतत्वात् । अन्यानि चोपपातकानि 

खत्यन्तरोऽचुखन्धे यानि ” | 

“गोवधो ब्रात्यतास्तेयक्डणानाञ्चानपक्रिया | अनाह्िता- 

ग्निताऽण्ण्य विक्रय; परिवेदनम् । भृताद्ध्यवनादानः 

ग्टतकाध्यापनन्तया | पारदार्य' पारिविच्य' बाहष्यः लवण 

क्रिया । स्तोचछदपिट्चत्ेबधो निन्द्तियौपजोषनम् । 

जञाच्िक्यं व्रवलोपस चतानाञ्धेव विक्रयः! धान्य 

प 

प्व प्रशु्तं यमवाच्छानाश्चु याजनम् | पि्टमाटद्तत्यागः 

कन्यासन्द् षणव परिषेदकया- 

जनम् । कन्या प्रद्ाननखधोव कौटिल्यः बुनलोपनम् । 

खाकनोऽयें क्रियारम्भो भद्यपस्त्ीनिषेवणम् । खाध्या- 
याग्नितव्यागो जन्धवत्वाग णप च| इन्वनाथनद्रम- 

च्छदः स्तरोहिसौषधजोयनम् | , दहहिंसुयन््रविधानञ्च 

व्यसनान्यात्मविक्रयः। ऋद्रप्रष्यं होनसख्य' होन 
योनिनिभे वणम् । तथैवानाच्रने वाख; पराच्नपरिषुदटता । 

अस च्छा स्त्रादिगमनमाङरेष्वधिकारिता । भाग्याया विक्र 

यद्धौबाभेककहटपपातकम् " या० । “गोवधोगोपिर्डव्यापा- 

दनम् । कालेऽलुपनोतत्व' व्रात्मता । जाद्धण छव त- 

त्यमव्यतिरिक्तपरद्रव्यापहरथं स्तेयम् | ग्ट्ोतख च 
बरोदेरप्रट्ानणश्टणानासनपाकरणस् तवा देवि पि- 

दशां सम्बन्धुपशलानापाकरणच् । शसत्यधिकारे अना- 

हितानग्नित्वम् । ननु च्योति्टोमादिकामद्तयः खाङ्ग- 

मूताग्निनिष्पत्यवेमाधानस् दञ्चत इति भोमांसकप्रसि- 

बिरतच्च यश्ाग्निश्िः प्रयोजगन्तख तडुपायमूताधाने 

परत्तिरनौ्यादयर्थिनदब धनार्जने यख इनरग्निभिः प्रयो- 

जलन' नान्त तद्धाप्रहृन्तिरिति कथमनाह्िताग्निता- 

दोषः उच्यते । अश्पमादेवाधानख्छावश्कत्ववचनाद्निव्य- 

चछतयोऽपि साधिकारत्वाविशेषादाधानखय प्रयोजिका इति 

खटतिकाराशामभिप्रायो लच्छत द्र्यदोषः | तया 

अपयस्य कवणादेर्धिक्रयः | शहोदरख च्छस्य तितः 

कनोयसोखःत्दाराग्निसंयोग; परिवेदनम् । . पणपूष्ना- 

ध्यापकादध्ययनदणम् । पपूज्वध्याघनम् । परद्ा ̀  

रसेवनङ्ग रुदारतत्य मव्यतिरेकेश्च | परिरिक्' कनो 

चि कतविषाहे ज्चेरस्य ` किवाहरा छत्वम् । , वाद षयमम्- 
तिजिद्ड पज विलस् । व्व्क्रिया श्ण्खात्पाद्- 

नम् । स्तियाबधो जाद्धाण्या अपि आले वोव्यतिरेकेष् । 

शद्रबधः । च्दोल्ितविट् कववः जिन्दिता्चौपजोव- 
मम् अराजन्यादयितःथी पञञोवनम् । नासिक्य ना- 

{लि परलोक इतप्राद्यभिनिवेचः ) जक्लोषो जङ्धचारिणः. 

श्त प्रसङ्ग; ¡ छतानामयतपाज। -विक्रब; ध्यान्य ' त्रीद्यादि 

कृष्यमसारदरव्यन््षुरोसादि ` पथवोगवादयरोषामपद्र- 

शम् । “गोबधो ज्रात्यतास्त यम्" इत्यनेन सेयग्रहरे- 

नैव सिने एनर्षान्यकुष्ादिलेव्नङ््' निन्द्ायेमते 

धान्दादिग्य तरिङ्गदव्यस्तेये नावश्यमेवदेव प्रायचित्तमि 

ढ़ वतोग्धूगभपि. भवतेपथ । एतेन बान्बवतप्रा गयन्ुशे- 

सड़ागारामविक्रयः । 
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नेव सिद्धं एनः पिलादितय्रमखहणं व्याख्यातम् । 

अयाज्यानाञ्जातिकसदष्टानां खखटरव्रावादोनां याज. 

नम् | पिद्टमादद्तानामपर्तितानां त्यागो ग्ट्ान्नि- 

षकाशनम् । तडागखारामख चोद्यानोपवनादेवि क्रयः । 

कन्यायाद्रूषणमङ्ग सयादिना योनिविद्ारण' नतु सम्भोग 

स्तस्य “सखिभाव्य कुभारीषिति"'युरुतल्यसभत्वखोक्ततात् । 

परिबिन्द्कयाजनन्तख् च कन्याप्रदानम् । कोटिल्यज्क्रो- 

रन्यत्र गुरूविषयद्य ठ कौटलख छरापाणसमत्वसक्गम् । 

एनब्रैतलोपयहृणं शि्ाप्रतिष्ब्षुपि रिवर णकमलप्र ्- 

णातलाक्ताम्ब् लादिकनच्न भक्तयामितेयृव पेष्, प्ाघ्नाभै नवत 

ख्ातकव्रतप्रा्रायैनल् “स्ञातक्बवलोपे च प्राय्चित्तम 

भोजनमिति" मनुना खषुप्रायञशित्तख प्रतिप्रादितत्वात्त 

यात्रायच्च पाकलकचणक्रियरस्धः “अधं घ केवलम्भ् ङ्ख यः 

पचतप्रात्मकारण्यादिति" तख व प्रतिषिद्धत्वात् । क्रियामाल 

विषयत्वे तु प्रतिषे धक्ल्नागोरवं खात् । भद्यपायाः 

स्त्ियोजायाया आपि निषेव्षप्रभोगः । खाध्यायतद्रागो 

व्याख्यातः खग्नोनाच्चु च्रौतस्यात्तानान्ागः दछततद्रागः 

संस्काराद्यङ्रयम् 1 बन्धानास्मिटव्यमातलादौना- 

न्त्याग; संति विभवे अपःररत्तणम् । पाकादिडट्प्रयो- 

जनसिद्ञाथेमाटेटुमच्दरेदोन त्वाहषनीयपरिरच्चणा थेमपि । 

स्त्रिया दिश्या श्यौषधेन च जवनः वेनः स्ती- 

हिशौषधजोवनम् ! तल स्त्रीजोवन" नस भावयास्पर्य 
भावेन प्रयोज्छ तेज्ञब्धोपजोवनम् स्त्रीधनोपजोषन' वा। 

. हहिंशया जंवनस्माणिबधेन जोवनम् | आओौषधजोवनः 

व्ौकरणेन । हहंकलव न्त्रस्य तिले हुपौडनकर य प्रवत्तं नम् । 

व्यसनानि इधगयादीन्य्टाद्य। आत्मविक्रयोद्रव्य गुणेन 

परदाष्टकरणम् । सदररेवनं नेष भनीकरणम् । 
खनृढसवणेदारस॒केवलोनवं दारोपयमनम्, शा- 

धारणस््रीसम्भोगखच । अनाचमे वासः अग्टह्ोताच्रमि- 

स्वम् | परपाकरतित्वम् । षसच्छास्तख चा्वाकाद् 

सन्वद्धाधिगमः । सर्वांकरोष, छवर््णंदय त्मसिस्थानेष्, 

राजान्नयाधिकषारितम् । भाग्यायाविक्रयः। चथन्द्ा- 

नन्वाद् क्ताभिचाराऽमतिपूर््मेल एना दिभक्च णाद हणम् । 

एषां गोवधादोनास्मतेग्कमु षपातकखंन्ामेदितव्या "भिता ०। 
खउपमापमभ्बत् ।“जलोद्रं यलृञ्ञौहाखलरोगप्रष्णानि च । 

५ 

अालजोख जुरच्छदि भममोहगलयहा; । रक्ारदविस- 
पाद्या उपपापोद्धवा गद्: शाता० । 

उपपातिन् लि० उप+पत-यिनि जनयां डीप् । {गोदा 
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गते ।रअतकितोपस्थिते च।“रन्धु पपातिनोऽन्थाः इतो 

उपपाद एः उप+पद्-षञ्। उपपत्तौ {उपगतः पादम् 

अतपरा °समो०।च्पादोपगते नि°। ख्यां गौरारङोष् । 

उपपादकं लि० उपपादयति उप+पद-ण्च्-ख ल् । उप- 

पत्तियक्गकार क पद् रल ल् । ऊपपच्तियक्ते दयुक्गिुकी च । 

उपपादटन न०प+पद्+ख्िच् ल् ट् । {दुका समथेने २स- 

स्यक् प्रतिपादने शेप्रा्चिुक्तकरणे च ।“लोहपिर्डः यथा 

वद्किः प्रविश्य द्यतिपाद्येत् | तथात्वमपिजानौह्ि गर्भे 

जोवोपपादनम्'” भा० अख०ए्स्ख० । 

उपपादित लि° उप+पद्-खिच्- क्र । य्वा सभथिते, 

“उपपाद्दितञ्चौ तत् एरस्तात्'' जग ° सम्यक् प्रतिपादिते च 

उपपादुक लि० उपपद्यते उप+पद्-उक्ज् । दकारण - 

निरपेत्चतया अडष्टमालसहरतेभ्योऽणुभ्यो जायमाने देव- 

देहे नारकषिदेष्े चः हेम ° दिव्येपपाडुका देवाः” अरः । 

उपपाद्य लि ° उप+पद-खिच्-यत् ।१युत्धा समधनौये रप्रति- 

प्रादयो च । ल्य५ । २उपपन्तियुक्त' छत्वे त्ये अव्य ° । 

उपपुर ब°सभोपस्य परं प्रा०ख०। एुररुभोपस्वे थाखानगरे । 
उपषुरे भवः अण् उत्तरपदटद्धिः । उपपौर तद्भवे नि °। 

उपपुराण न० उप्रतमहुगतं पुराणम् अया०स° । व्यासो- 

कताद्टाशपुराणसडेष नानाङनिप्रणोतेष नानाविधेषु 

एराणेष । तानि यथा । चाद्य सनत्कमारोक्त नार 

सिंहमतः परम् २ तोयः वायगोयञ्च ३कमारेथानु - 

भाषितम् । चदे शिवव्माख्यं ४ खाक्ताच्न्दोण भाषि- . 

तम् । इ्वासोक्तमाञचग्ये' ५नारद्ीयमतः परम् । नन्दि 

केश्वरयुन्मञ्च७, ८तथंबो यनसेरितम्६, कापिलं वारणं १० 

शाम्ब' ११ कालिकाज्णयभेव च १९ । माहेश्वरः १३ तथा 

पादमं १४ दैवः १५ सर्जाचसाधकमु पराथशोक्गमपरं 
१६ मारीचं १७ भास्कराह्वयम् १८ | सल्ल कूमषु° । 

चेमाद्रौ त॒ एतद चनमन्यया पठितम् वथा “अन्वान्य् प- 

पुराणानि छनिभिः कथितानि त॒ । आद्यः सनत्कुमा- 

रोक्त' नारसिंहमतःपरम् । तोयं नारदप्रोक्त' कषमा- 

रेश ठु भावितम् | चतथ शिषध्माख्य' सात्चान्नन्दौ यभा- 

षितम् । इर्वाषसोक्तमाशथ नारदोक्तमत.परम् । कापिलं ` 

मानव" चेव तथैवोशनसेरितम् । बह्माण्ड' वाख्णं चाथ 

कालिकाल्लयभेव च | साष्े्वरं तथा शाम" सौः ` सर्वा 
येसञ्चयम् पराशरोक्तमप्रवरं तथा भागवता्वयम् । इद- 

मष्टादय' परोक्त पुराणं कौमंरुन्नितम् । चतङ्गां संस्वित 
षण्य' सहितानां प्रभेदतः” अल शद्धित एके भागवतः 
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इयेभिति पाठोऽसङ्गत उपषुराणेष॒ भागवतदहइया प्रसिद्धेः । 

तच्चाखे व्यक्रोभविष्यति। एराणोपपुराण्लच्तणं च १२य्कञ ० 

भागवते सामान्यत उक्त यथा“सर्गीऽखाय विसमं च टत्तोर- 

च्तान्तराणि च । बंशोवंशादुचरित' संस्था हेतुरपाख्नयः 

दथभिलेचरयक्ग घराणं तिदो विदुः । केचित् पञ्चविधं 
जद्मन् । भडहदल्पव्यवस्वया”। `“अव्याङवयुणच्तोभा्हत- 

स्तर तोमः । मूतख्नच्छ न्द्रियार्थानां सम्प्रव: सगे! 

उच्यते । एुरुषानुग्टह्ोतानामेतेषां वासनामयः । विस- 

गेयं रसमाडइरोवोजाहोज चराचरम् । ठकत्तिरेष्टःतानि 

भूतानां चरथासचराणि च | कता तेन णां तत्र कामा- 

च्ोट्नयापिवा) रत्ता४ {च्युतावतारेा विश्चखाचुयुगे बुगे । 

निण्यडतवं पिनह्य वैस्त्रयो दिषः । मन्वन्तरं ५मत- 
द्वा मचुषतराः इरेश्चराः । कषयोऽ"शावताराच्च रेः 

सदिध्च्यते । रान्ना जह्भप्रश्धतोनां व शस्तैकालिकोऽ- 

न्वयःदे। वंशालुचरितं ऽतेषां त्तं वंथधराञ्च ये | न॑मि- 

तिकः प्रालंतिकोनिल् आल्यन्तिकोलयः । संख्येति स्क. 

विभिः प्रोक्तखतर्ाख खभावतः। हठ जोधोऽख सगादेर- 

व्द्याकन्मैकारकः। यं चानुशयिनः प्रारव्यालत- 

खतापरे। व्यतिरेकान्यौ यख जायत्खलप्रचष- 

भ्रिष । मायामयेषु तद्बह्म जोवहत्तिष्व पाश्चयः १०। प- 

दारेषु तथा द्रव्यं तन््रात्र' ङ्पनामद् । वीजादिपञ्च- 
लान्ताद्च दयवस्याद्च युतायुतम् । 
हित्वा हत्तिय' खयम् । योगेन वा तदात्मान विदेहा 
त्मा निवर्तेते । एवं लक्तणलक्तएाखि घुराणानि एरा- 
विदः । छनयोऽ्ाद्य प्राहः खक्ञकानि महान्ति च" । 
अत खब्ञकानीतयक्त: उपषएराणस्यापि खज्ञादशलत्तण- 

वत्व पञ्चलक्षणादिमच्व' बोध्यम् । तेषाञ्च संख्यादि- 
निद््पशम् पञ्चलक्षणवक्तवञ्च भत्स्ययुराे छक्ग यथा । 

“पाद्मो एराणे या परोक्ता नरसिंहोपवर्थना । तलराटाद्च 

सारुस्' नारसिंह मिष्ोच्यते । नन्दाया यत्र माहातमयं 
का्तिंकेयेन वर्थते | नन्दोषठराणं तज्ञोके व्याख्यातमिति 

कोत्त्यंते । यल थाग्व' धरछत्य भविष्यति कथानकम् । 

प्रोच्यते तत्घुन्योके शाम्बभेव निव्रताः ! । रवभादित्य 

खंच्चञ्च तब्मौव परिप्यते” इष्युपक्रम्य अ्रादगभ्यस्तु एक् 

राणं यत् प्रदृश्यते! विजानोध्व' हिजन्रेास्तदेतेभ्यो 

विनिगैतस् | पञ्चाङ्गपत् एराणं खाद् ख्यानमितरत् ख्टतम् › 

स्गख प्रतिसगे्च वं्ोमन्वन्तरापि च । वंशातुंचरितच्चेति 

इरां पञ्चदक्णम् । जह्ाविष्णुकरद्राणां माहातप' 
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भृवनख च । ससार प्रद्योत एुराणे पञ्चवयेता | धश्ये- 

चाथच्च काम मोच परिकोर्तते। सेभुपि एरारेष् तदि- 

रुद्धे च यत्फलम् | सातवकेषु च कल्येष माष्हापमधिकः' 

इरः । राजसेषु कलेषु च भाडाक् बद्मणो विडः । तद- 
दग्नेच्च भादहात्मत्' तामश्ेषु वख च । सद्खोयेषृ सरसतत्याः 
पितुष च्च निगद्यते "। “हेमाद्रौ कालिकाएरा० कष्य किं- 
सूककत्वमिति कथनप्रस्वावे नारसिंहख्य पा द्यमूल कत्वक्ता 

ष्दम् यत् कालिकाख्यन्तु मूलं भागवतन्तु तत्? दयुक्' 

तन्न भागवतं तन्त्य कालिकाख्यख मूल मिध धैः । भागवत- 

शब्द् नात्र देवौभागवत"- खाद्य तयोरुभयोरपि कालिका- 

देवीमाहा गो तेनेन एकदेवताप्रतिपादकत्वेन कमूलत्वौ - 
चित्यात् । न ठ वच्षभागवत" तद विष्ण देवताकत्व नैक- 
देवताकत्वाभावेन तन्छूलत्वासन्वात् । एवञ्च देवोभागवतमेव 

सहाएुरा्मिति केचित् | विष्णुभागवतभेव महा षुराणमिति 

त बद्व: । तत्र डेमाद्रौ मतख्यपुरा ० ““ठक्चा्रदधोपेत" 
तद्धा गवत्च्यते । सारस्वतस्य कल्पस्य सध्ये ये ख॒नेरा- 

मरा: । तदुत्तान्तोद्धवं लोके तङ्भागवतछच्य ते । लिखित्वा 

तञ्च यो दद्ाद्धेमखिहसमन्वितम् | पौरमाखां प्रोष- 
प्रद्याम् स्याति परमं पदम्। अष्टादश सहस्राणि पुराणे 

तत् प्रकोर्ति तम्?" इति महाषुराश्णानरमेतभा गवत ल लणसकत 
वेष्णते भागवते त॒ सारखतकल्याद्वनरादिकथाऽभावात् 

तज्ञचण्णाऽभावेन नैतत् मह्वाषठराणं किन्तु उपषुराणम् । 
देवीभागवत' ठ सारखतकल्सोद्धवनरादिकथावखं नेन उक्त- 

लच्तणवत्त्वन सद्धाएराणमिति पूर्वेबामाशयः । देवी- 

भागवतं विष्ण.भागभतञ्चोभयमपि अद्ादशसाहल् ' हा- 
दचस्कन्धयुक्तदचेति इयोमहाषराण तवसं शये षिष्ण्,- 

भागवतख बयात्व बहूनां विवादात् तच्चिखयाय 
देषोभागवतटौकायां वथा व्यवस्थापितः तत् प्रदश्यते 
“तत्न तावत् धराशेष्, भागवतहय' प्रसिद्धमेकं महा प- 

राण्णन्तगेतभपरछपएरा्ान्गत' लोकेऽघुपलम्भोहदयो देधी 

भागवतनान्न्ा विष्ण्, भागवतनान््ा "वास्येव तल्रौकः 

सह्ाुराखान्तग तसन्यदुप पुराश्यान्त्म मित्यपि जिर्विवाद् 

भेष । तथापि किन्देदोभागवत' मह्ाुराखमन्यदुपएराख 

मथ वा विष्ण्भागवतः महाषुराणमन्यदुपपुराणसिति 

संशये केविदिष्ण् भागवतभेव स्ापुराणभिति वदन्ति 

केचिहेवीभागवतमेव मह्ापुराणमिति वबद्न्ति | तल 

प्रचमपछक्देगिनः केचिदुपष्ठराणेष दितोयन्भागवत' 
नास्त्येव महाषुराणयषुवेक भागवन' प्रसिद्रं तञ्च दिष्ण्, 
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भागवतमेव न देषीभागवत' देवीभागवत तु निमे लमेवे- 

ति बद्न्ति। हितोयप्लकरेथिनोऽपि विष्ण भागवत वोपदेव 

कतभिति वदन्ति । बस्तुतश्तभयोरपि राखयो; राण 

मतभेदेन मड पुरा शत्वसप पुराणत्वञ्च।नलु पुराण घे वकस्भा- 

गवत प्रसिद्धः न तपपुराणेष दितीयमस्तीति चेच्र कूमग- 

शडप्राद्मादिष ददितीयख्य ख्छषटपरिगणनात् तथा हि हे- 

माद्रौ दानप्रज्लावे करूमेएराणे अष्टाद्थ एुराणन्य् का 

अन्याज्यंरपुराश्ानि निभिः कथितानित। ऋदय स 

नतक मारोक्त नारसिंहमतः परभित्यादि” पराशरोक्त 

प्ररन्तथा भागवताह्ववभिति!? तथा गारुडे तच्वरह्ख 

हेतीयां रेऽटमकाण्डे प्रथमाध्याये प्रथमतो स्ाएुराखानां 

सातविकादिभेदेन विभागक्ता लघुषएराणानां ाख्विकाटि 

मरेन विभागप्रद्र्नपरे सन्ये ऽयुक्त ^ुराणम्भ्ागवत- 

न्दौग नन्दोपरोक्तं तथैव च । पाशुपत्य' रेष्कञ्च भैरवं 

च तेव. चेति" । वथा ततुपू्येसमपि “विष्ण् धर्मसतर चेव 
सल भागवतन्तथेति'? । तन्तर्धागवतन्तयेति पाठेऽपि तन्त्र 

शास्त्रमित्यथैः तदिथेषणेन चो त्तमत्व' चित" तथा पाश 

श्क्रनपरोच्ायां “जद्धम्पाद्ः वष्णवंश्च मातेख्ड नार- 

देरितभित्यादि” । तथेव गदित राम चराणाङ्कापिलन्तथा । 

वारां जह्धवेवतिं शङ्नेष्, प्रथते । गवस्भागवव - 

न्दौगीन्भविष्यो रमेव चेति??। तथा पाद्मो भागवतभाह्ात् 

रकोनवि येऽध्याये उपष्राणेष, ““यैवमादिष्ठराणञ्च देवौ 

भागवतन्तयेति" तथा मधूरदनसरस्ततोकतक्वं यास्त्ायं 

सं ख्ेऽप्य् पराणमघ्ये भागवतस्परिगखित नागोजो- 

भङ्कादिभिच, धम्मेथास्रयन्धोष्, एवमन्धेरपि निबन्ध 

कारे रिति । नलु देषीभागवतस्य^तत्र भागवतस्य रल ' पञ्च- 

भः वेदसंनितम्” दूति प्रथमाध्यायस्यसखवचनेनाष्टादथ 

महाषएुराणेष् पञ्चमभिदं पुराणमिति खस्य सहाएुराणत्व' 

बोधयतस्तख् कथमन्यपुराणवचनशप पुराष्यत्व' बो धयेन्नद्यो वं 

कचित् दषटचरभिति चेन्न नारदोयशिषवायव्यादिघ्य 

एराण्यानां खट्खेनान्यस्खेन वा भड्ाघुराशत्वेन न्ञाय 

सानानामन्यषुराये षपषएुराणत्वश्य व्यवस्यापनात् राख 

सतभेदेनैकखापि पराश्ख. महापुराणत्वोपषुराणत्व 

सिद्धा तदिसोधाभावात् । षुराणभेदेन मतभेदस्त बहशः 

प्रसिद्धः ) वैष्णवषराणेष, सात्विकल्वं भद्रा, ताम 

त्व", वैष्णपएुरा मतेन, चैवघुराण्णे ष, स् तिमिकलवं, वैष्णव 

राप्य ष्, तामसुचं "दथ भवशराानि सात्िकानि वि 

इबरषा; । तामसानि च चत्वारि वैष्णवानि प्रते" । 

दति स्कान्दे भैवपुर।सतेनेत्ये व प्रकारेशे ति" 

ततः प्रेखङ्घागतमन्यदुक्घा टत्राशवब धोपेतभिश्यनेन पुराणे 

परतिषाद्यदेवकततकथधघ खवाभिप्रेत एति व्य्स्याष्व त्रैव 
यथा “देवभागव्तातिरिक्तसवषुराणेष देगोशंनोडत्तास्चर- 

बधो न कचिद्ष्यस्ति इन्द्रकतस्छौव तस्य सन्त्वात् केवलं दे- 

वोभागशत एव देबलतः सोऽस्ति तद् प्येन त॒ देषौभागवते 

खसम्बतिदेरधितेति युक्तमेव, अनन्तर" च तत्रव एराणद्ा- 
न प्रस्तावे "“द्दाति ख्ग्यभक्ताय यस्तु भागवत हिजाः 1 

स्ैपापविनिरसेक्ञः शवेव्याधिषिवच्जितः। जोवेहभे थत" 

सायमन्ते वैवखत' पद्{मिति” पठितस् । अत्र च खसम्बतं 

सागवतमेष खष्ो ववितम् । किञ्चे दं वचन देवौभा गवतपक्त 

एव खरखतः संगच्छते प्रथमश्लोके, एकाद शद्ादथष्कन्धयोञ् 

सविस्तरं गायत्रीविानसहखनामादेः कथनात् खर््यासख च 

गायल्नोरेवतात्वात् । ओरीभागवतप्ते तु वेण गच्छेदित्ये व 

वदेदिति किञ्च ̂“यत्राधिक्त्य गायनौ ब ण्यैते चमं वितर: "| 

इत्यादिमाद्पवचनमपि देवीभागवतसछौव महापुराणत्वं बो- 

धयति वेदे “ल्रिपदा गायल्नोति" गायत्रीलच्तणं चर.यतेतेन 

च लिषाच्छन्टोधिललय यतर धर्मेविस्तरो वर्य ते यज्खा मदत- 

भिति तदथेः। लिपाच्छब्ट्च देवौ भागवते प्रथम्लोके“स्ै- 

चेतन्यद्सान्तामाद्यां विद्या च धौमद्धि। वद्धिः यानः 

प्रचोदयादिति" श्रयते। नच विष्णुभागवति तच्छन्दोऽस्ति 

छ्याथसम्भवे गायत्रो पदस् लक्षणया धोमद्ो्येकरणेन 

विण् भागवरतपरत्वकल्यन मख वचनस्य तु साहसमेव । क~ 

चित् एराणेषु यदि तादशरान्येव विष्ण् भागवतपराणि वच 
नानि सन्ति तलत्र गत्यन्तराभाषादस्तु लक्षणा उदासोने 

भातृखवाग्ये तु छख्यविषयत्वसम्कोवे साऽलुचिता } यत्त गा- 

यलैख विष्णध्यान' न तु शिवशक्र्धर्यादिष्यान- 

मित्य क्त' तत्त नास्तिकत्वमूलकमेव म लायखोयानां ˆ भ- 

नेसद्र" इति तौ प्रपञ्चसारादिसवंतन्त्ेष एराणादिष 

च चिवष्रयैःयक््ादिकूपाथंसोक्तत्वाञ्च ! किञ्च "“हयसोवन- 

विद्या यत्र॒ इतलरबधस्लतथा । गायत्रा च समारम्भं 

भागवतं विदुरिति” एास्ान्तरवाक्यमपि देषोभागवतस्यैव 

सड1पुरापत्वबोधक' तथा हि हइयसोवनामादरो देवौ- 

भागवने प्रथमस्कन्धं निबरस्तेनोपासिता बरह्मप्रतिपादिका 

विद्या सी दैवक्छो सन्त्ःखा विद्या यल वत्तेते तद्धाग- 

तमित्यधैः । स दैत्यस्तदपासिता विद्या रेत्युभयसपि तत्व 

प्रथमस्कन्धे द्र्भितम् “जपने काचर सन्तः मायावीजाताकं 

समेत्यादिना"” । नलु विष्ण. सागवते पञ्चमस्कन्वेऽपि इय- 
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सोवभन्त्रख्यः सनवादिद्ं वचनष्टमयभागवतसाधारणसिति 

चेन्न नारदोये शारदातिकादिनिबन्धेष च “मन्त्राः एदे 

; प्रोक्ता षिदयाः स्त्रीदेवताः ख्टताः?' इत्यादिवचनैः 

स्तो देवत्यमन्त्रेष्वेव विद्यापदप्रयोगो न घु'देवत्य मन्तरं धिति 

प्रतिपादानात् "कचित् पु'देवत्यसन्त्रे तथा प्रयोगस्तु गौख 

नच गौखा्मादाय तदचनख विष्ण्,भागवतपरतव 

कल्मयितचितं लच्तणाूप्दोषापत्ते; तस्मान्न तद्चनसभय- 

साधारणमिति देवीभागवतखोव मद्ापुराशत्व बोधयति 

किञ्च“सारखतसख कल्य ति” भात्स्यवचनादपि देवीभा- 

गउलमे मह्ाषएराणः अल ह्यव प्रकरणशुच्धिः कषय 

ऊचुः ।घुराणसंख्यामाचच्छ छत ! विस्तरतः क्रमादिति"? 

स॒निप्रन्नोत्तरं ““नह्य्ाभिहित' पूलवेः यत्तद् नाद , पञ्चक 

ल्यत्तान्ताश्रय' पाद्यं, वराहकल्पड त्ता न्ताश्रय' वैष्णव 

खोतकत्यटत्तान्ताश्रय' वायवोयभित्येष' तत्तत्कलपदत्ता- 

यान्ना्रयाणि षुराान् क्वा वद्र “यलाधिक्त्य गा- 

यत्नं व्यते धमे विस्तर दयुपक्रम्य “सारखतख कल्सख 

सध्ये ये खुनेराजराः । वहृत्तान्वोद्धवं लोके तद्धागवतमि- 

ष्यते" इतय् क्वा ततोऽन्वान्यपि महा ुराण्णन्देव तत्तत्कल्य- 

इन्तान्ताख्रयाणि द्भिताति पञ्चादुपषराणकथनाथम् ““उप- 

भेदान् प्रषच्छामीति" प्रतिन्नाय पद्मएुराणान्नारसिंडं 

जिगेतभेवं नन्दियाम्बादित्यसंन्नकान्य क्वा अन्योपषुराणा 

न्यपि मह्ाएुरारेग्य णव निगतानोति “खष्टादशभ्यस्तु 

छयकषुराण' यत् प्रञश्यते । विज्ानोध्व' दिजच्रेशा- 

स्तद् तेभ्यो विनि्ैतमिति वचनेन” खत कऋषिरक्त- 

वानु | ततः“सगेद्ध प्रतिस्गच्च वंशोमन्वस्तराणि चद 

त्यादिना पुराणलन्तणशक्ला “सातिविकेषु च कल्ये माहा- 

कप्रमधिकं इरेः । राजसेष च कससेध् माहाकग नद्यणो 

विदुः | तहदम्नेच्च माहाकप्न्तामसेष् शिवस च । सद्धो-.. 

येव सरस्याः पितृणाञ्च निगद्यतेः'ति वचनेन राश 

प्रतिपाद्यहरि ब्रह्माग्निहरशरस्वतोपितणां भाहतयरस- 

ग्बन्धात् कल्पानां सात्विकर।जसतामससङ्कोणत्वभेदेातर्वि 

ध्यत्वसक्तवानिति तत्न कलानां तन्त वतासम्बन्त्रन्नान तु 

वत्ततृकल्प तरिंतवन्तत् एराणप्रतिपाद्यमख्यदेवतान्नानेनेव वो- 

ध्यज्न् खन्यप्रकारस्य कथिदपि पराण अुपलन्भात् । त- 
लवं सति“्ारखतसख कल्ख मध्यं ये खुनेरामराः इत्यादि 

व्वनं भागवतस्छ लल्चणप्रतिपाद्कं प्रतिपादितम् । तदस्तु 

“अथा गारूड्कल्य इत्यत्र गरूड्खायं गारुडः वया च वा- 

पाङकल् इ.खल् वराहसायं वाराह एति व्यत्त; तबा 
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तद्देव “शरसव्यास्तथा कल्योगौरोकल्यस्यैव चेति" कल्य - 

नामद्च॒सरस्ततोकल्पत्वे नैव कथितत्वात्, मत्यषु 

उपान्त्याध्याये “ सद्कोरखेष सरस्याः पितणां कल्प उच्यते'” 

वचनेन तथवोक्तत्वाञ्ं ब्रह्मविष्ण॒सद्राणां कल्पवद्गोरी लच्छयो 
कल्यवद्च सरखतोकल्यस्धायेतः प्राप्रतवाञ्च वताढशथसार- 
स्वतकल्यसम्बन्धिनो ये देवमलष्यास्तहुच 1न्तखेोद्खव उत्प- 

त्तिये खात् तद्षुराणं भागवत" विड; तद्ढरान्प्रद्थेकं 
यत् पुराणं तद्धागवतश्ं ज्ञकमिति यावत् । अत्र च नत्त 

ह वतानामाविभावाश्रयाये ये कल्य) स्ते तसन्नाख्ना व्यव- 

ियन्वे णतञ्च॒तन्तन्नामककल्पा चितेष पुराणेष तत्तह्व 

ताया एव॒ न ख्यत्वे नोत् पत्ति द श कवा क्यं लेच्छौकल्पा दि - 

ल्ाच्रिनङ्रम््एराणादिष्, सेल प्रसिद्धमेव तथा च 

मुख्यत्वेन सरस्वथ्ा ऋविभावप्रतिपाद्क्ं राणं 

यत्तङ्गागवतनित्यतिर खायः । तन सारखतङ्ल्य इति 

पदेन कल्सख ॒ सरस्तोसभ्बन्ते मोधिते ` तस॒ सङ्खोखेतव' 

“सङ्कोयेषु सरस्याः" इति वचनेन ईखवरप्र रणां विनापि 
श्टहागतमेव । स्मिञ्च वचने भागवतपदेन विष्ण. भागवतख 

हणं बन्ध्या एलोपमनेव तत्र॒ सुखत्व न सरस या विभाव- 

स्यासत्त्वात् विन्ण् भागवते दितीयस्न्वे “पाद कल्पयो 

श्ट्णु" इति वचनेन खम्खेनेव ख पाद्म कल्पक याच्रयत्व- 

सखोक्ततात् तद्िरोधाञ्ख। न च पाद्मकल्प एव सारस्वतः 

सरस्वान् समद्रसलखाच्जात' कमलं सारखतं तस कल्य 

दति व्यत्पत्त्यं ति वाच्यः प्द्मक्ल्सञ्च इत्तान्त ततर यस्म।- 

इदा्तम् । तस्तात् प्राद्मं समाख्यातं दूति पूरनाद्ाइत- 

शिवघरा्णव चनेन '“णतदेव यदा पद्ममभू्खर्मय जगत् । 

गदुत्तान्ता्रय' तदत् पा द्ममिषय च्यते बुधैः। पाद्म तत्- 

पञ्चपञ्चायत्सहला णो ह कथ्यते ' इति मत्य एराणवचनेन 

“खारखतसख कत्पख सध्ये ये खुनैरामरा ०, इति वच- 

नेन च पाद्मकल्पसारखतकषल्मयो; . एयक्कथनात् किञ्च 

सारख्लकल्यप द्र कल्ययोरेकलये पद कुलसप्रतिपादक' घुरा- 

इयं पादं भागवतं चेत्येव वदेत् किञ्च पद्मकल्पमख उत्ता 

न्तभित्यत् “अभिव्यक्तपद्।थां ये खतन्त्रालोकविद्ता'” इति 

न्यायेन पूवं बद्धयाखद" प्रसि पद्मशन्द्ः विङाया- 

परचिच्चं चारष्डतथन्द्' पद्म यब्द्ख वाचकं रत्वा सार- 
खतपद्षटितकत्पने प्रयोजनाभावः । किञ्च ““सरखत्या- 

क्था कल्प इत्यादेः” पूवेक्तस्य सारस्वतप्द्निरुक्यथेकल वच ~ 

नससृहख विरोधश्च | न च प्राद्र्शल्यसारसतकल्योः - 

यकत्वे, तिं यतृकल्ेषु सत्यग्एराणान्तिनाध्याये कोत्ति - 
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तेष सारखतपदेन पद्मश्च यणं न खादिति वाच्यम् 

प्रभासखण्डे लिंशत्कल्येषु विष्ण जकल्पाचिषकल्स षु 

उन्कल्पानां हणे ऽपि तेषां कल्पानां यथा मात्घदानि- 

माध्यायेन स्रङ्णं तथा पाद्मल्यापि न यडहणमित्यख ठत 

ल््यत्वात् | यदि तेषां प््थायत्वेन $लचिदन्तभौवः 

क्रियते तद्य खापि कलचिदन्तभावोऽस्त॒ अतएव विष्णु भाग 

बत प्रबन्धटोकाकारेण.“पिद्रकल्पे एव पूर्वाधौन्ते पद्मयो- 

ज्ञात् पिदकल्सपरेन पाद्मत्वपहो वेदितव्यः” इय् क्तम् 

एरपखकथन प्रस्ता सारस्तकल्पपाद्मकल्यो; एथक्कर- 

खेन सारखखतपदेन पादमयं सेधा न हणमु । वस्तुतस्तु 

लि चत्कल्या ्रह्मण्ड स्ति' एत तिश्यात्मकाः लिंचत्तिथिषु 

प्रतिपदादिषु त्पद्यन्ते “भवः धुव; छवः भूवः खव शत्या- 

दयस्जिशत्कल्याः “पाद्म दयखच एराणोक्ता दिनकला 

जद्मणः प्रतिदिशशेषत्पंयन्तं इति टिनकल्यतिथिकल्ानां 

तरां भेदात् तिशधिकल्ये दिनकस्यानों `पाञ्मादोनां न 

गृहमिति सिद्धान्तः) यतत, िष्णुभा गवतद्ारम्भतः 

पाञ्चकल्सकषथ खयत्वे ऽपि ठष्णजन्धखण्डसयैव सारखखत- 

कल्यभवत्वेन तख च दगभस्छन्े सत्वात् “सारसखतख 

कषल्षख ध्ये ये खनरासरा : इतिः” वचनस्छ विष्णु भागवतं 

विषयोऽस्लित्याङ्धस्तदशषत् ठष्णजखखर्डस्य कशारसखतकल्य- 

भवत्वप्रतिषाद्कानां वचनाभां निमैलत्वात् समूलते- . 

$पि य्त् राणे यख कल्ल प्रथमतः प्रतिण- 

दनः ततुकषल्छप्रतिपाद्कमेव ततृपुराणभिति नियमः । 

सरवषुराणे तथा दष्त्वात् तथा च लष्णजन्मखण्डखय 

दशमस्कन्धे विद्यमानत्वेऽपि प्रथमतस्तत्कधाया अभावात् 

पाद्मक्ल्यकथाय।ः प्रथमतो विद्यमानलख सखेनेयोक्तात्वाञ्च 

न "ारस्बतखध कलयद्ेति' वचन विष्ण् भागवतं विषयः । 

किं. च ऊष्णजनखरण्डख यथा दशमस्कन्धे कथन" तथा 

खवैराणेषु तत्कथन" वर्तत एवेति सवषुराणानां तद्वचन- 

- विषयत्व“ खात्तया च सर्वपुराणानि भागवतपद्वाच्यानि- 

स्थृस्तखात् खारस्वतकलरख यत्र प्रथमतः प्रतिपादनं स 

एव तदचनखख विषयो वक्तव्यस्ताथं च देषीभागवतभेवा- 

श्तीति देवौ भागवतेव तदिषयो वक्तव्य इति । किं च शि- 

वराये छमासं हहितायास्““जह्मणा संस्तुता सेयं मधुकेटभना 

शने । सङाविद्या जगडात सः विद्याधिदेवता । दादण्यां 

फास एनस्ेव शुज्लायां समभून्र,पेति" "वचनात् फालगुन शक 

दादण्यां देव्या उङ्खवस्तदिन एष च सार खतकलमोद्धवस्तदुक्त ̀  

` हेमाद्रौ " कलसन्राद्गपरकरे नागरखण्डे “सारखतस्तु दादण्या 

उप 

शुक्लायां फालय॒नख चेति" तथा च सरलया; कल इत्य य 
कख “ारलतख कलस मध्ये ये ख्नेरासराः "इति वचन 
सपया देषीभागवतमेव विषयोन विष्ण्भागवतमिति बोध्य" 

किच तद यदे तख इरिमाहात्मदुप्रतिपाद्कत्वात् 

वदाचचितकसखष्य सएत्विकत्वनेष यास्ति “सालिकेष्वथ कल्येष् 

साहाकग्रमधिक हरेरिति" वचनात् । ततच्च^खंकोर्येषु सर 

स्वत्या'"दति वचनेन सारस्वतकल्य इति नान्न्नाच परमह्ंख 

साभयेयव कतव्या स्यात् अतो विष्ण भागवतः विधाय 

देवौ भागवतभेषाख वचन पिषयोऽनिच्छतापि वक्घव्यस्तसखात् 

` शारखलतख कल्पसे ति वचनात् देधीभागवतमेष भहा राम् 

अत्ति चाल रख याविभाविप्रतिपाद्क' वचन तदुक्त" दे- 

बोभागवते प्रथमस्कन्धे “वखास्तु सातिको शक्तीराजसौ ताम- 

सोतथा । भहाखच्छीः सरस्वती महाकालोति ता; च्यः । 

वासां तिष्ड णां थक्तोनां देाङ्गोकारलक्षणः । खश्चञ्च 
समाख्यातः सगेः शास्त्रविशारदैरिति"" अम्बरः) ष शरकपोक्त* 

नित्यं भागवतं ष्टण" दति वचनमपि शुकाय प्रोक्तमिति व्युत्- 

पत्या देवोभागवतपरमपि संगच्छते | भवति हि देवीभावत 

शुकाय प्रोता व्यासेनेति । किं च अटादशपुर्यानि लला 

स्यवदोद्वतः । भारताख्यानमखिलं चत्र तड़पव"हष्यभिति" 

मात्य प4चनमपि देबोभागवतद्यौव महारात बोध- 

यति अशाद्यषुराणोात्तर' भारतस्य जातत्वात् भारतो- 

त्तरं च विष्ण भागवत जातत्वात् भारगोत्तरकालः निर्बि- 

ख्यो व्यासञ्चकारेति विष्ण् भागवते {स्क ° एषोक्गत्वात् । नल 

“"वेद्याखाः पुराश्यानि जेद्ान्तभारतं तथा । रत्वा संमोष्ठ 

संमूढोऽभव' राजन्यनखपोति"'देवीभागवते द तीयस्छन्बे ए- 
बोक्गतवात् तत्रापि स विरोधस्तद्पस्य एवेति चेत्र मन्ते 

तदानी यन्धोनैव जातः किन्तु जनमेजयं प्रति एव' वक्ता 

खीति न्नानचशुषा न्नातवा भारतात् पूर॑मेव देवौमागवत' 

क्तमित्यथस्छ कल्पनात् । त्वन्ते तु तथा कल्ययितु' न शक्यते 

चतुःश्लोक्या भागवतोपदेशख जायमानत्वात् उपटेथात् 

पूव" तज्न्नानाभावख्यावश्च' कल्नोयत्वात् यदि तलापि 

पू व्यास न्ञानमस्तोति खोक्रियते तदा वच्छमाणः स~ 

बऽष्वथैवाद्ःख्धात् तत न्धखारखभङ्प्सङ्ग इत्यास्तां 
तावत् । वस्तुतस्तु बेद शाखाः पुराणानोति पाठोऽसङ्गत इति 

 `बच्ते ढतोयस्छन्े तदा न कोऽपि विरोधः । यत्त्पाद्ो 

भागवतमाडात्ममो श्रौमद्धाभवतकथाश्रवाय सनागता- 

नां परिगणनप्रङ्गे “वेदान्तानि च वेदाञ्च मन्त्ा्ल- 

न्लाणि संदिताः) दष खप्त षराणानि षट् थास्तराणि समाय 
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शुः» द्र्युक्तं तन,  व्याखङतदुरास्ानामदटाट्यतादष्टादेति 

वक्गव्ये सप्रदत्वोक्तिः च्रौमङ्भागवतखाडाद्त्वङ्गमलयति त- 

स्या्ादशानन्तगंतत्वे देवीभागतखाष्ाद्शान्तर्मत्वं वा अ~ 

ादयानां ओ्रोतमागतानां पुराणानां अदाद् यत्वाुकतेनिर्ीः 

लत्वप्रसङ्गात् रव पाद्मो“ सप्र एराणानि त्वा सव्य 

वतोद्धतः } नाप्रवान््नसा तोषः भारतेनापि भामिनि"! 

चकार खं ह्ितामेतां श्रोमद्धागवतीं पराभिति°सप्नदथत्वोक्तिः 

खोभङ्धा गवत्व एतां संड्िताभिति निदि टसा टाद् शत्वङ्ग- 

सयति देवौभागवतस्या टद् यत्वाद् णपुराणानोत्यनुकते नि- 

बोजत्वप्रसङ्गादित्याङ सदसत् तेषामेव व चनेवि वश् भागव - 

श्दा्टाद्शपुराणान्तगेतत्व' न शिद्धयति किन्तु देवीभागधत- 

सतेति वाधेथिकल क्वाणो मूलमेव विनाशितवानिति 

न्याय आखागतः । तथा हि भारत व्यासखखाच्छत्वा तत्न 

संडिदानः करौ किमाकेश्डय प्र्यागत्य शन्टेहः ट 

वान् तख साकख्डयोमाकंर्ड य एुराणशक्तवान् तदुक्त 

मावौरड य॒षराशे"तदिदं भारताख्यानं बद्धं शुतिविस्त- 

रम् । तत्त्वतो ् नाठकामोऽ्ं भगवन्तषपस्थितः?' इति तथा 

 भारतोत्तर' साकण्डंयपुराणमभवत् तयैव त्वडुक्तरीत्यैव 

विष्णुभागवतसपि तथा च भारतात् पूवे" षोड़श रा ` 

शान्योव सिद्धानि तथा च पूर्व्वाक्रववनमध्यं पोडगेत्येव 

धङ्गव्ये प्रदेय ज्ञत्वात् डेवोभागवतभेव भहा एुराण- 

अन्यथा सप्रदथत्वपूर्सिमं सात् तखमात् तदचनप्रामाण्या- 

द बोभागवतभेव मद्ाराणमिति सिद्तिन त विष्णभा- 

ग्रत, भारतात् पूव सप्रद्य मदोयभागवतशङितानि सा- 

करडेयम्टादशस्भयमतसिद्धमेव धिष्ण भागवतस्य भारतो त्तरं 

जायमानत्वेन तन्मध्यं तखयाषस्थानस्यलाभावादित्यव ला 

पनेनापि दोषाभावादिति धियो विभावयन्त । यत्, 

पान्न “रष्वः नारदोयन्च तथा भागवतं शुभम्। 

गारुडञ्च तथा पाञ्च" वाराहं शुभदे !। सालिकानि घरा- 

शानि विन्नेयानि शुभानि क" दयुश्या = भागवतख 

सात्विकतवशक्तं सातिवकेष एुराणेषितिकौ्ाक्मा च सा- 
चिकषुराानः विष्णुपरत्वमक्गम् अतो विष्ण परमेव भा- 

शवतमषटादशपुराणान्तगेत' ९ त॒ देवोभागवतमिति पिच 

चान्द प्रभासखण्डे “चतभिभेगवान् विष्णुदीभ्यां बह्मा 

तथा रषिः। अ्ादथष्ठरायेष षे, भगवान् सवः "यय् क्तं 

स्कान्दे सौरसंद्हितायःं च “कथते द्श्रभिरविप्राः | रायः 

परमेश्वरः । चदभिभंगभान् विष्णु दभ्या बह्मा प्रको- 

चितः । दज्ेनाग्निस्तयैकेन भगवां चर्भास्कारः'? इ- 

३०९ 

चकततमतोऽपि विष्णुभागवतमष्टादशान्तगतन्नतवन्यदित्याड 

स्तदसत् तन्ते भातृखयोक्नसातिकराजसतामससं कोर्थ पुरा- 
वै मध्ये लया व्यवस्वा पृ वैवचनैसलयोक्ता संकौरैषरा- 
शानन्त नोक्ता तेषाङ्केषु एराणेषुन्तभवि ` दति वद करि- 
ष्यामि छत्र चिदिति चेत् सन्धतेऽपि च्रीभगवल्या | विष्ण, शक्ति 
त्वाभिमानेन“विच्ण् सन्न्ाधिषठाल्नीं देवतां वेदमानो दुगं दुौ- 
धष्वान्तभादे शु चेति श्रीव्रभद्परिकोकती प्रकारेण विष्ण - 

मन्त्राणां दुर्गाया अधिालत्ेन तयोरेक्यांदा ततमतिषा- 

दकभागवतद्य बेष्णवेष वान्तभौवात् तएव “हरिदाभ्यां 

रविदहाभ्या दाभ्यां चश्डोविनायकौ । दाभ्यं बह्मा 
खलाख्यातः ओेषेषु भगनानु शिवः इति वचन भङ्गच्छते"? 

वस्तुतस्तु योरपि भागकतयोरखन्ते प्रमाणत्वात् विष्णु - 

भागवतपरच्चपातिनां वचनानामस्माकं विरोधाभावेन तज्ञा- 

पने प्रयोजनाभवण्व | तथा च नारदोयादि पुरा खनते 

खोषिष्, भागवत" स्रा खन्तदचनानि प्रसिद्धाज्येमेति न 

किद्ितानि देवीभागवतं ठ सन्ते उपपुराणम् । शेव- 

माद्खषराखादिभते ठ देषौभागवतं सदा राणं पिष्ण्- 
भागवतमर्थादुपषराणमिति सिद्धस् '” । 
च्नरा ०९.६अ० महाएराणप्रतिषाद्यविषयवसे ने“ बद्मो- 

वाच, सारोचे ¦ श्टणु वच्छामि बेदव्योसेन यत् ठतम् । श्री- 
मङ्धागवतं नाम एराखं ब्रह्मसद्धितम् । तदटादशसारसत' 

कोतिं तं पायनाशनम् । छरपादपद्पोऽव ख्ान्वदादथभि- 
यतः 1 भमवानेथ बिषनद्र | विश्वपौ चोरितः । तत 
ठ प्रथमे स्कन्धे सत्षौष्णां समागम; । व्याससख चरितं 
एण्य" पार्डवानां तथौव च । पारीशितठपा ख्यानमितोदं 

श्छद्ा तस् । परोचिच्छकलंषारे खतिदवनिखपणम् । 
जद्मनारदसंवादेऽब्रतारचरिताग्डतस् । छराणलक्तण 

वैव खटिकारसम्भवः 1 दितीयोऽयं स्ठदितः स्कन्धो 

व्यासेन धौमता | चरित" विद्रखाथ मते येणाख् सद्गमः। 
खटदप्रकरयं पदाद् बह्ञणः परमात्मनः । कापिलं साद्य 
सष्यल टतीयोऽव लदा इतः । सत्धा्चरितभादौ ठ भेव 
चरतिः ततः। थोः पखयसमाख्यालं ततः प्राचीन- 

बह्हिष; । इन्येष तुये गदितो विसर्गे सन्धः उसभ 
प्रिवत्रवख चरितं तह ̀  शानं श्च एर्यदम्। बह्माण्डार्गता- 
माञ्च कोफानां वदीनन्ततः । नरकस्थितिरियेव संस्थाने 

पञ्चमो भतः | अजासिखख चरितं दचद्छदटिनिद्छपणस् । 

- इलाख्यान' ततः पञ्चान्धरूतां जन एरसदम् । षटोऽय- 

दितः स्लन्धो व्यासेन प्ररिपोषशे | प्रद्खादचरित' ष्यं 
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वर्थाश्रमनिद्धपणसम् । सप्रमो गदितो वत्स ! वासना- 

कमकोत्तने । गजेन्द्रमोत्तणाख्यानः भन्वन्तरमिद््प- 

स् । समृद्रसथमञ्व बलि वभवबन्धनर् । मत्द्यावतार- 

चरितमदटमोऽयं प्रकोतितः। शूयेवं शसमाख्यान' सोम- 

ब शनिष्ेप्यम् । क््यादचरिते प्रोक्तो नवभोऽय . महा- 

सते !। ठष्णख बालचरितं कौमार ञ्च व्रजस्थितिः । कंथोर' 

मध्.रास्थान' यौवनं हारकाख्यितिः। भूभारहरणञ्चाल् 

निरोधे दशमः टतः | नारदेन त॒ संवादो वद्वदेवख्य 

कोत्तितः । वदोञ दत्तालेयेख ची टष्येनोद्धवख च । याद- 

वानां भिथोऽन्तख्च सुतायेकदथः टतः । भविष्यकलि- 

निर्देथो भोच्चो रान्न परोचिवः। गेद्याखाप्रणयनः 

भाण्डे यतः खटतम् । सौरी विभूतिरूदिता, सात्वतो 
च ततः परम्" । इय कतो: विष्ण. भागवत एव तेषां पद्ा- 

थानां सत्त्वात् मह्ाषएुराण्त्व' देवोभागवते तद्भावात् न 

सड्ापुराणत्वम् | ख्वद्॒ मतभेदेन कखचित् एरा णत्व कस - 

चिदुपयुराणत्व' तद्ध कल्यभद् दविर ईस । एतेन विष्ण भा- 

गतस वोपशत्व शङ्का निर्म लव । वोपदेवेन च ठरे ख चठवेगे 
दिन्तामखि बणिज्या हेमा दर्मो पदेवेन म् क्7फलमचोक- 

रत्”दति सूक्ताफल यन्ध स्यं. (खख्ितत्वेन तख हेमाद्वि- 

सभासदत्प्रतोतेः हेमाद्रौ च नानास्यानेष विष्ण् भवगवत- 

बचनश् प्रमाणत्वेन तत्वेन न तत्रुतत्वभिति प्रतिभाति । 

उपपुष्पिका स्त्रो उपगता ुष्यभिव विकायमावस् अत्या ०स ° 
संन्नायां कन् टापि अत इत्वम् | जम्भायाम् (₹हाद्तोला) 

` छारा^तल्र हि डखख पुष्पस्य विकाशभावात् तथात्वम् । 

उपण्च् लि उप+४टच् किप् । उपरि सामोषयेन, चं 

धविदटक्याह्िः शयत उपषटक् एविव्याः'' ऋ ११,३२१५४ 

उपपौर्ण मास(सि) अव्य °साभीषे अव्ययो० वा अच् समा ०। 
पौयमा; समोपे । 

उपप्रदान न० उप उपाधौ तेन प्रदानम् । {उत्कोच खकाये 

साधनां तत्मतिबन्धकेभ्योराजण्टव्यादिम्योदाने (षुसदे- 

` च्रोया ) रसन्ध्यथं भूम्यादेदांने च देम ° “तस्यो परप्रदानेन 

सज्विरेव युक्तः? 'हितो० “उपग्रद्ान" लि नामेक दाक 

खणोषधम्'' कठ्ष° “खा चोपप्रदाल' च भेदोदश्ड्च 

च्व: "रामा ० | प्रशोभगायं द्रव्यदाने “"उपप्रदानेमा- 

ज्ञारोऽहहितलत् प्रार्थ्यते नरः पञ्चत समोपे दाने च । 

उपप्रलोभन न °उप+पर+लृभ-रट् ट । {सम््रकपरलो भने“ अस- 

ष्य चोपप्रलोभनायु"द्थङु०। करयो च्युट् । > सम्यक्प्रलो- 

भनसाधने द्रब्य. “उच्चावचातुपप्रनोभन्ानि" दथकु० । 
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उणञ्चव एु°उप+ङु-खप् | गगनादुल्कापातादिद््पे ! उपद्रवे, 

“उपपञ्षवाय लोकानां घूमकेतरिषोत्यितः" कमा ० ।"८कद्- 

भिहित" इयादयुक्ते; २उत्पावद्चके वायादौ “^त्यासा- 

सारप्रशमितवनोपलव साधु मडका" भेष । “कच्च 

वायुदिरूपञ्षषोवः'' रघुः रमये “छपा दूषोपङ्घविनः 
परेभ्यः” रषु: ^“उपञ्जषिनो भयवन्तः" मच्लि° | 8 विघ्ने 
“जोवन् एनः थञ्दपञ्वेभ्यः' रघ; । उपञचबेभ्य ¦ विज्ञ भ्यः' 
म्ि° । ५अौपसगिकाग्यन्तमरकपो्ने ६राजविङ्ने 
“दर्भो चाप्य पञवे" ज्म्य घ" । ““उपर्ञवे राजवि्धमे 
खौ प्गिंकात्यन्तमरकपोड्ने'' शु°त°रषु०। ऽछपरोपे 
वेष्टने वीतेति यञ्च थक्रचापतडद्ग.णान्? चदु | 
८चन्द्रष्व्य योप इख ` उपञ्मे चन्द्रमसोरबेश्च'' खटति; । 
€ विपत्तौ “थ सदनबधृरुपञ्चवान्तस् ' कुमा ० । १०स- ` 

मोप सवने गतौ च । “तङ्गोमसत्सायजन" बुञ्जभासौडप- 
ङ्गे ण्भाग्सण ्रश्° | “कल्यनापोद्मन्नान्तं प्रल्यक्ं 

निबिकल्यकम् । विकल्ये। वस्तुनिभां सादरं वादा दुपश्चवः इति 

बोडमतसिह {१ विकल्य स च संसारिणां सविकल्य- 
न्ञानमालेऽख्ि रैशरन्नान' ठ निरुपञ्जवम् | उपञ्चवति 

लोकालुपदृरवति उप-ख्-करतरि च् ।!रराहो मेदि० | 

“केहपञ्चवभो ममन्द्गतयः ष तोये शुभाः "ज्यो°त° । 

उपञ्चव्य न ° उप+श -आधारे बा०यत् | ?विराटनगरखभौपस्ये 
रभेदे । “उपञ्व्ये निविष्टेषु पार्डवेष जिगीषया” 
¢“खागस्य इास्िनयुराडुपञ्लव्यमरिन्दम'' भा०आा०१अ० 
““ततस््रवोदये वषे निषटने पञ्च पाण्डवाः | उपद्गव्य' 

विराटख समपद्यन्त सव्वेशः” भा०वि०७२अ० | "विरा 

दनररसमभोपस्य नगरान्तरम्' नोल० | ““रान्नसतु वचनं 

त्रा टतराद्ख सद्धय; | उपञ्जव्यं ययौ चत पाण्डवा - 

ममितौजसः'"भा०८ ०२२अ०। कर्मणि यत् । रउपरञ्ञवनीये 

लि °। आवश्यके त॒ यत् । उपक्लाव्य अवश्य पञ्चवनोये लि °। 

उपञ्.त लि° उप+स्- क्त । उपद्रवयुक्ते “पशतं पाठ 
मदो भदोडतेः” माघः | 

उपबन्ध ° उप+बन्ध- घञ् ! १बन्वनदाद्यां घै" तत्यमोपे व- 

स्लन्तरबन्ने । उपमितः बन्वेन अवाण्स०। र्पद्मासमः 

खपयन्धशव्ये आअवान्तरासनमेदे . ३स' खवाविथेषेख स" 
बन्धप्रतिषाद्ने च“नोदनायुखेघ्र च प्रू पपबन्वाभ्याम् ” . 

कात्वा०१,८.२२, श्लोमख प्रप्ते: उपबन्वाञ्च "ककः 
अन्न उपबन्धञ्च सं ख्या विधेषेष सम्बन्धप्रतिपादनं तत्घ'ख्या 
च भरतण्ज्ञा०२,१,१,१८, दिता यया “खथ यदपामन्ते 
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क्रीणाति रसोवाशरोपः स रसमेैतत् क्रोशात्य्थं यल्विरण्यं 

. भष्तिस शुक्रमेवतत् करोत्यथ यद्वाशो भवति सत्व 

चसमेषं तत् त्रोणाव्यय यदजा भवति सं तपतभमेषतत् 

क्रीणायथ यद्ेहभेवति सा शिरमेवतत् क्रोणात्यथ 

अन्दिथनौ भवतः स भिथनमेवंतत् क्रोणातितंव दगभि 

रेष क्रोणोयाच्नाद्शभिद् धात्रा वं विराडवराजः सोम- 

स्लस्प्ाह् शभिरेष क्रो णोयाच्चाद् भिः” 

उपब इ" उपवद्यं ते आस्तोरयंते उपब -सत.तौ मेषि 
चज । (वालि ग्) शडप्धाने बद्-ड्सायाम् भावे वज । 

२उपपीड्ने च । 

उपञहण न° उपबहैमतेकर्भणि ल्यट् । १उपधाने “राणा 

यवाः पुराख्यासन्दो रोपवसंषान्वादिष्टा दत्िणा?' थत ° 

- जा०१९,८४,१०.बह् हतायां भावे ट् । रउपपोड्ने च 

उपब त° उपगता बहो यस संख्यात्वेऽयि पय्.दासात् 

न डच । बड्संख्यासमोपवसिनि । 

उपबाधा श्त्ली उप+बाध-अ। संपरीडने। 

उपबाडह ए उपगतो बस् अत्या ० । १बाहोः सस)पवत्ति - 

न्ृङ्गमेदे ततः इदभये वाह्वादि° इञ् | आपवाद्वि 

तत॒सम्बन्धिनि त्रि° । समीष्यादौ अव्ययो । रबाह- 

साभोष्यादौ अव्य } 

उपष्ट् घु*उयगतः शब्द्; प्रा°स° टो ०। (सोमाभिषवशब्दे 

“ावाणो शन्तु रष उपब्दः" ऋ ०७, १० 81७, ““प- 

ब्दः अभिषवशब्ट्. भाण 

उपब्दि ए० उप+गब्द-दत् षो० | चोदरं चट “न 

योरुपविदरश्चः'” ऋ ०१,.७४,७, “उपब्दः खेवा; 

भा० “मरतां श्टणुं खायतामृपद्दि ? ऋ ०१,१ ६ै९,७, 

वलो.स््यर्ये मतप | उपड्िमत् च्रोतः योग्यं श्द्युक्तं 

सशब्धमनिदमत्'" तेत्ति° “उच्चं षष उपबिदमान् चत 

स्य पम् "रेत त्रा ० । [सम्बग् भञ्जन रदं धोभावे च । 

उपभङ्ग ए" उप+भन्ज वञ् कुत्वम् । शयुद्भादितः पलायने 

उपभक्त ति ° उप+भज-क्त। कतोपभोगे वस्तुनि 

उपभक्ति स्त्री उप+भज क्गिन् । उपभोगे 

उपभरूषण न° उपमितं भूषणेन अत्वया०स°। चण्टाचानरादौो 

“वर्टा चामर कृम्ध्रादिपात्रो पकरणादिकम् । तद्ध.षश्ान्तरे 

दथाद्यच्मात्तदपभूषणम् "प° | उपचार शब्दे! ०२४०दग्म्/ 

उपरशचत् सतो उप+ष्ट- आधारे किप् । आश्वत्थे यन्नागपाल- 

भेदे ख वि “खाखयग्रपभ्टत् "कात्या ०१,२,९५.,उपग्धत्संन्नका 

लक् आयी" "ककः “पाणिभ्यां जद परिष्डद्योपन्ट्ला 
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बःनम्” १ १०,६.५सब्यउपभृत् ̀  अञ्च०ब्द ४,९१.९ । 
उपभोय इ उप+भुज-वज् इत्वम् । विषयक्िपाजन्व 

चखमेदे “स्त्रीणां खपतिदायस्तु भोगफलः खूटतः” 

दाण्भाग्ख्ट० | “न जातु कामः कामानाक्पभोगेन 

शास्यति” मुः भारतञ्च | “आगमेनोपभोगेन मष्ट 

नाव्यमतोऽन्यया'” | “इह कम्यौपभोगाय तः ससरति 

शोऽवशः" या०ख्° } (श्रियोपभोगविद्केष्, मौरोभा- 
ग्य मिवाचरत्' छत्योपभोगोत्सकपेव लच्छा1 रुः 

भोग विषय संखगे जन्यद्चखभेदः | अधिकं मोगशन्द 

च्छते । तत, अस्यर्थे इनि । उपभोगितु तदवि 

ति° “जाद्जणांच हनिष्यन्ति ताद्धणलोपभोगिनः । भा० 

वण १६० चर न्त्यां ङोप् || 

उपभोग्य उप+भज- ण्यत् अनन्नाथेत्वे कुत्वम् । उपभोग 

योग्ये वस्तुनि अन्नं तु न कुत्वम् । उपभोज्यमिध् ब । 

"ऋत सा नागवधूपभोम्बम् कुमा०। -क्ि्धित्कालो- 

पभोग्यानि यौवन्न धनानि च” प्रञ्चत° |शविषिधाग्- 

च्रपानानि पुरुषा येऽयाविनः | ते बै ् पोपभोज्धानि 

जाह्मणानां ददच्च इ” भा० आ्राञ्र ८५अ० | 

उपभोजिन् ति उ+भूज-खिनि । उपभोगकारके ।गिह- 

त्ताघारशौचेष, परपाकोपभोजिष् ” “उच्छिन्नगखिभिरेष्, 
भिन्नकांसखोपभोजिष् '" चख ° । । 

उपम लि ° उपमीयते, उप्+भा-षञर्थे क । १उपभेवे । पद्" 

यद्विष्णो रुपम' निधा य ऋ ०५५३,९ ।““उपमखपभेयभिव” 

भा०। उपमीयते खभोपे रिष्यते मि-बा० ड । २अन्तिके 

निरू० “यत् केठम्पम' समनृद `ऋ ०७,३०,३।“उपमम- 

न्तिकम्” भा ०।९अन्तिकस्ये ति ०। दिऽ्िदन्ता उपमा "ऋ ० 

१०,८,१ । “उपलान् समोपस्यान्? "भा ० “राजानि क - 

रुपमख यत्रे" चऋ०४, ४२,१॥।. 

उपमह ए० "आक्र रःघषवे तस्मात् श्रफल्काङ्ध.रिद्रशिणः। 
उपमद्स्तया मङ्ग मेद्रञ्चारिभेजयः'' इरि ० ३५ ख* 

इूग्यक्तो चफलकपत्रे अक्ररालुज यदुबश्य त्तवियभेदे । 

उपमन्ण न° उप+मन््रख्ल् | आमन्त्रणं कत्त व्यक्र~ 

णाय प्रायेनापूरव्वंकप्रवत्त नाद्पे व्याधपारभेदे । "भासमो- 

पसम्धाषणन्नानयल्लविमत्युपमन्त्रणेष् वद्ः'' पा० | “प~ 

मन्त्र णसपच्छन्दनम्” सि कौ० । २उपच्छन्दने। 

(खोखामदी ) ततः अस्यर्थे इनि उपभन्तिन् । 

(खोसामदिया) खपच्छन्द्नकारके नभ्पसचिते | “हसना 

मू्.पमन्तरिणः'' ऋ ८,११२,४ । “ उपमन्तिणःउपमन्न- 
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खयन्तो नम्मीचिवा हसनासपासयुक्तां वाचनिच्छन्ति "भार 

उपमन्वनौ सो उपमच्यतेऽनया उप+-सन्व-कप्फे च्.ट् 
ष् । अग्निमच्छनसाधनदरव्ये “चतुरौ इम्बरो भवति 

आओौदन्बरचमस आओौदुग्बर. सतव व्यौ डम्बर इ ओौ दुम्ब्या 

उपमन्यन्यौ” शत० ब्रा १४, ९, ३, २१। 

""घौम्योना- 

मायौदस्तष्य लयः चिष्या अमू वरूपमन्य रारूष्िंद सचे ति 

भा० श्ख० तद्खरितञ्च॒ तल् वशित यथा| 

“ख यापर: शिष्यत वायोद धौम्ये पसन्युनास | तं चो- 

पार्य प्रषयामा वत्योपमन्यो | गा रच््वेति। ख 

उपाध्यायव्चनाद्रचद्वाःख चाहनि गा रक्षित्वा दिवसच्चे 

यरर्टहमागस्योपाध्यायद्टानुतः स्थित्वा नमञक्र । तसु- 

पाध्यायः पीवानमपश्यदुवाच चैमं वद्छोपमन्यो ! केन इत्ति 

 कलयदि पोवानसि दढभिति | स उपाध्यायः प्र् बाच 

भो मच्यो एति कल्याभोति तम् पाध्यायः प्र् वाच । 

मयनिवेदय च्छ नोपयोक्तव्यमिति । स ॒तयेषय् क्ोभच्य' 
चरित्वोपाध्यायाय न्यवेदयत् । च त्ादुपाध्यायः सव्वै- 

मे¶ मैखमण्हात् , स तयेयक्तः एुनररचङ्भाः अहनि 

शत्तित्वः निशामदे युरुक्लमागम्य शुरोरगतः स्थिता 

नमखङ्धे । तस पाध्यायस्तथापि पौवाननेव दष्ोवाच व- 

त्घोपमन्यो ! सव्व मशवतस भच्य' ग्ट्छाभि केनेदानीं 

त्ति" ` कल्मयरीति । स एवम् क्त उपोध्यशय प्रदयु्ाच 

भगवते निवेदय पूर्व्मैमपर' चराभि तेन त्ति  कल्यया- 
भोति तठपाध्यायः प्रद् बाच-। नेषा नपराव्या युरटत्ति- 

रज्येघामपि मैच्तमोपजौषिनां दत्य परोधं करोषि इत्येवं 

वर्तं मानो लश्चोऽसोति । ष तथे गा अर्त्ः 
रचित्वा च एनर्पाध्यायगृहमागम्योपाध्यायखासतः 

स्थित्वा नमशक्रो । तलपाध्यायस्तथापि पौवानमेव ददा 

नश्च वत्योपमन्यो ! अह" ते ख" मेत गृह्णासि न- 
चान्यद्चरसि पोवानसि भ्टश' केन इत्ति" कलययसीति | 

स एषसक्तसतम्पाध्याय प्रा्चुवाच भो एतासां गवां पय- 
रा क्ति कल्मयामोति तनुतराचोपाध्यायो नेतच्चत्राय्य प्रय 

उपयोक्त भवतो मया नाभ्यजुन्ञातभिति |. ख तथेति 

भतिज्नाय गा रित्वा पुनरूपाध्यायगु्भेलय शरोरगतः 

स्थित्वा नमञक्रो । तमुपाध्यायः प्रीवाननेष दषटोवाच च 

तसो पभन्यो ! मेप नाज्रासि नवान्यञ्चरसि पयो न पिव- 

वि पोवानसि ष्टं केनेदाभीं त्ति कल्ययसोति। श 

एवमङ्ग रपाध्याय' प्रतय वाच भो फोन' पिवामि यने 

वत्खा साढ.ष्णां स्तनान् पिबन्त उद्गिरन्ति । तमुपध्यायः 

्रषयूवाच एते त्वदलकम्पया शख्वन्तो वतृसाः प्रभूततर 

फोनमुद्धिरन्ति तदेषामपि वत्सानां ठन् परोधं करोष्येव 

वन्तं मानः फोनमपि भवान्न पातुम तीति स तथेति 

प्रति्ुत्य पुनररक्षद्गाः | तथा प्रतिषिङ्धा्भक्षप नाच्राति 

नचान्यद्धरति पयो न पिबति फोन नोपयुङ्गे स कदाचिद- 

रण्डे श्ुधात्तौ ऽकं पला ख्यभच्चयत् । स तरक 

भचितेः सारति क्रकटु खच स्लोच्छविपा केबचप्य् पतो ऽन्धो 

बभूव ततः सोऽन्वोऽपि चदकम्यमाणः ज्रूपे पपात । अथ - 

लख्खिन्ननागच्छति द्व्य चास्ताचलाबलम्बिनि उपा- 

ध्यायः भिष्यानवोचत् नायान्यु पमन्ट,; त ऊचुषेनङ्कतो 

गा रकवितुभिति तानाह उपाध्यायः । मयोपमन्य् : स- 

व्वतः प्रतिषिङधः स नियत कुपितस्ततोनागच्छति चिरं 

ततोऽन्वेष्य इधोवमक्वा भिष्यौः सा्धेशरण्य' गत्वा त- 

खाह्धानाय शब्द् चकार, भो उपमन्यो ! कासि वत्स 

होति । स उपाध्यायवचन' छता प्र् वाचोद्धं यसिन् 

कूपे पतितोऽभिति तमुपःध्यायः प्रव्युवाच कथ" त्वमख्िन् 

कूपे पतित इति । स ङपौध्याय प्रत्य वाच ऋकंपत्ाखि 

भक्तधित्वाऽन्धोभूतोऽखग्रतः करूपे पिति इति । तस्पा- 

ध्यायः प्रयुवाच । अश्जिनौ स्तह्ि तौ देवभिषजौ त्वां 

चक्ष्मन्' कर्ताराविति स मक्त उपाध्यायेनोपमन्य्,- 

रश्चिनौ स्तोरुमुपचक्रे देवाव्िनौ वाभ्मि्ं म्नि” 1 

अश्चिस्तुतिमपवरै कथां समापयामास यथा “दतयोवं 

तेनाभिष््,तावञ्चिनावाजम्बतरा हत् न" प्रोतौ ख रव. 

तेऽपूपो ऽशानेनभिति । सणवसक्तः प््य.वाच नान्डतपूर्वं- 

सूचत्भगवन्तौ । नलतङ्मेतमपूपम् पयो कग मुत्सडे शर 

बेऽनिबेद्योति । ततस्तमश्चिनावुचत: आवाभ्यां पुरल्ताङ्खवत 

उपाध्यायेनेवमेवाभिद् ताभ्यामपूपोदत्त उपयुक्तः . स ते-` 

नानिवेद्य गुरवे, त्वमपि तथेव कुरुषु यथाङतसुपाध्याये- 

नेति । शणवमक्रः . प्रत्य वाच एतत्रतप्रुनये भवन्तावञ्जि- 

नौ नोतसहेऽहमनिवेद्य॒युरबेऽपूपमेनमपयोक््.भिति । 
तमाश्विनावाइतुः प्रोतौ सव्सवानया  युरभक्वा उपा- 

ध्याय ने काष्णायसा दन्ता भवतोऽपि हिरण्मया भवि- 

ष्यन्ति चकतुद्मांख भविष्यसि च्रयदचावाश्यसोति । सणव- 

मकतोऽ्धिभ्यां लब्धचच्ुरुपाध्यायसकायमागम्योपाध्याय- 

सभ्यवाद्यत आचचक्ते चस चाद्य. प्रोतिभान् बभूव चखाद 

चैन यथाञ्छिनावाडइतस्तथा त्वं च योऽवाश्यरोति । 

सव्ये'चतेजेदाः प्रतिभासगुन्ति सर्व्वाणि च धम्पंशासतरा- (का ~न ० ` १ ककव 
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कोति शषा तसयापि परौचोपमन्योः”। उपमन्योरपत्यम् | उपमाद् लि उपमादवति उप+मद-रिच् च्च । उप- 

विदा० अञ् । खौ पसन्यव तद्पतेय बते ठ तख लुक् । 

उपरभनप्रवः “'उप्रमन्द, परा र किडिनेभ्य :"” "“ऊपरसन्य नां 

€4 थ नादके हषं जनके “देवानामु पादशः ” चद ० २,५,५, 
4 

“उपमादम् पमाद्कं यज्ञम्” भा० । 

वाविटाभरदसिन्र प्रमदेति" खश ° चरौ ° ° १२.१५.१५२, | उपमान न ° उपमीयतेऽनेन उप+मा-भावे चय् । ¦साटश्- 

उपमं एु° उप-+क्डद-षञ् ।१अा लोडने, २ छ्ंषने, पू्वधम्वि- 

विनाथनेन शध्यान्रोत्मादने। यथा अस्तेभूः : चिरे 

बचिः स्या-तिह इत्याद्यादेधे । रनिष्पीडने “अन्याश्च 

तावड़पमद्' सहा श्ङ्ग'साण्द्०। धान्यादेः ४ निष्यललो- 

करे च | ( धानमाडा ) भावे च्युट् उपमह् नश्क्गायें 

न° । क्तं रि रल् । उपमहंक तत्कारके लि° । 

उपमा खी उप+भि-ख । १साष्य, “शअतलोपमाभ्यास्” 

पा उक्तः तदयोगे उप्रभानवाचकात् ष्ठी नत तोया । 

“हटोपम" भूतिसितेन शअन्भुगा" माषे त् स्ये तोया 

भक्ति | शर्यालङ्कारमेदे च अर्थालङ्कारभेदस्य 

९९.६ ° विदतर्टश्या । न्यायमतसिद्ग रपभानजन्धे 
शगशयादिशब्द्शक्तिन्नान द्ये, बेदान्तिमितसिष्ध 8 गवादिसा- 

दश्यत्तानष््पे अतुभःभेदे च उपसानशब्दे विदतिः। 

करणे बा० ऋ । उपमाने च । “अपि लङ्गुतमध्वानं 

बुबुषे न बधोपमः” रदः । श्यथा दीपो निपातस्यो 

नेङ्गते सोपमा ख्टता” गोता “यजते सोपमा दविः” 

ऋ० १,९१,१५, साये वञ् । आ पस्य उपमाने म ० । 

उपमात् स्तो उपमीयते प्रकतिष्यते उप+-मिञ -सेपे-बा०्खति । 
ष्यशायास् वद्यबन्धनसाधने स्तम्भ 'सादमृपमादिव द्योः” 

चट ० ६,६७, ६ ,। “उपनीयते प्रकतिपयरते इत्य,पमात् स्युष्ण” 
सा यया वतु धारयति तददित्यथेः*'भा०। 

उपमाति स्तौ उप+भि-क्तिन बेरे नि*खात् ।डपमायाम् । 
ट इन्द्रोपमातयः” ऋ०्ट,४०,९., लोके त उप- 

निविरिष्बेव उक्तार्थे | उप+मोडः-बधे- क्तिन् बाण्खात् | 

२ हवने उपमातिवनिः । “रिषे धादस्माकं भूदुपमात 

वनिः" ऋ०५,४१,१६, उपमातये वनति वु व्यातौ 

द्रन् । हहिस्नव्याषटत इत्यर्थः उपमातिवनिरईन्ता” भा० । 

उपमा स्त्री उपमिता मात्रा अवान्स० | शधालव्राम् अ- 

भरः सा हि भातुः प्रतिपाखयतोति तखास्तयात्वम् 

रेमाढदल्ाख माठधस्तादिष् च | ताञ्च “माढषुसा मा- 

वानी पिद्वास्त्रो पिदषुसा । अंशः पूव्वंजपलो च 
माटतल्याः प्रकोसिता"” दायभा० इड० ख्ट० उक्ताः । 

खणादिपथं दासात् ऋटदन्तत्वे$पि स्तियां न ङोप। 

उप+भा-ढच ! ३उपमानकत्त रि लि ०। च्जियां ङः.प् । 
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भ्रागे। करणे च्य॒ट्। \साटण्यत्तानसाधने खादशपप्रतियो- 

गिनि, येन खाद्यं भवति तस्िन्, यथा चन्दर द्व खख- 

भयादौ चन्द्र॒ उपमानम् । प्रसिद्धखेवोपमानत्वम् प्रसि- 
बख्यो पभेयत्वम् । उपभानमभूदिलासिनाम् "कुमा ° ““उप- 

भानच्मतजामहोखहाणाम्” भाषः रेउपभिति प्रभाकर 
उपमानलक्तणञ्च न्या०ख. उनच्योरेशित' यया “प्रसि 

साधर्म्यात् साध्यसाधनशषमानम्ः ह° । “प्रसिइख पूवव 

प्रभितदखछ गग्रादेः साधम्यीत् सादण्यात् तजन्नानात् ाध्यख 

गषयादिपदवाशच्यलख साधनं सिदिरूपमानषपभितियत- 

इत्ध्य।हारेण करणलणम् व्यय वा साध्यसाधनमिति 

करणस्य टा करणलच्णमेगेदम् अल च व धम्योपभितिं 

भन्यन्ते टीकाङतः यथा अतिदौष मोवत्वादिपश्न्तरव धर्म्य - 

श्नानाइुद् करभपद्वाच्यताखहः | रवभन्योऽष्व पानख 

विषयङ्ति भाष्य" यथा सुङपर्थोखड्थो ओषधी विषः 

छन्तोत्यतिरेथवाक्या्ये न्ञाते मृह्पर्योलाग्ण्यत्ताने लाते 

दयनेाषवो विषद्र्योद् पमित्या विषयो क्रियतद्यादि ” । 

उपभानवि० सशादश्यपदा्थनिरक्तिप्व्येकपमानख्य 

प्रमाणान्तरत्व' व्यवख्यापिवं यथा । “तत्र सादश्प्रमा- 

कषरणश्पमानमिति केचित् । खाश्यञ्च पदार्थान्तरम् । 
तथा हि । सटशव्यवहाराद्बाधितादस्ति सादण्ं तच्च म 

प्रतिपद्ाथमेक' सर्व श्वेसश्थत्वापत्तेः स्वस्डयत्वापनेख 
छ्चसटयमन्दसटशव्यष्हारख तदेकत्वे ऽचुपपत्तच्च। म च 

व्यङकभूयः सामान्याल्यत्वभूयस्वाभ्यां तद्ीरिति वषाच्यः 

 बङ्भिरलसंशच व्यज्धमानवटादौ छारदङ्गमोरद्ेनात् 
व्य ञ्जकाभिमतादेष व्यश्डारसिद्गौ अतिरिक्तासिद्धेख | नाष 

संयोगवत् व्यारञ्यटत्त्यनेकम्, गोत्लोप्रलकचितसादण्याच- 
यत्वात् गषयवत्, गोरपि खसड त्वप्रसङ्गात् गोरसच्िकषे 

सं योगषद्प्र्य्त्व प्रसङ्गा ञ्च । प्रत्यत्वे वा गधयनि्यित- 

ख कवि त्तिमेदयतेन गोनिष्ठतया चा्षत्वप्रङ्कः । किन्त 

प्रत्याखरय' भिन्नम् । नचेककव्यभिचाददुगतद््पाभावान्नाल्- 

गत प्रत्ययः सादश्यपदय्य् तत्तिश्च न खादिति वाच्यम् अबु- 
गतवित्तिवेद्यसादग्यत्वसामाग्यात् शप्रपदार्यातिरिक्त्वाहा 

जातिवदृन्त्यवियेषषञ् खखलचण्तवात्तयो रपपनेः । न्ध 

व्ये न युण्यः कमं वा, गुणकर्म॑टत्तित्वात् ग च षटथाश्रय- 
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इत्तित्वादेव तत्र व्यवहारः खाश्रयनेशाटण्येऽपि तत्र तत्- 

प्रतीतैः । अतएव नाच्रयसादण्यात्तत्,खामसोखहात्तत्, बा- 

धकाभावाद्विचेषे मैपरीत्यसम्भवाद्ध | नापि सामान्य 

तद्धि न सरववडत्येकमनभ्युपगमात् चछसड्मन्दसदथ- 

व्यवहारा शुपपततेशच । अथ विजातोयत्वे सत्यवयवयुष्यकमे - 

छत्तिभूयःसामान्य तत्, अतण दूरस्य प्रतियोगिनि 

भूयःखामान्यन्नानाच्र तन सादश्प्रत्ययः वनं, प्रासाद् 
तिषत् बड्त्वस्य शशदायस्दैकत्व देकं सामान्यमिति धी- 

प्रयोगौ अन्यथा वनाद्यपि अर्थान्तरं खात् शाभान्यबड्- 

श्वाद्छत्वाभ्यं चसडथमन्दसट व्यवहारः । यङड्च्यते । “शा- | 

साग्यान्योव भूयांखि दला बरयवकरेखामू । भिन्न प्रधानसा- 
मान्यव्यक्तं सादश्यसिष्यते" इति शाजा्येऽष्यरविन्ददयवत् 

यभजयोरवयवादिन्डन्ये युखादौ जातौ च सहशप्रत्य- 
यात् विसडशयोः करभर दर भयोरपवृसच्त्वाञ्च । नापि धम्यं - 

न्तरे धम्यं न्रट रिधमे दा ङल्यम् खशाध र्ध छन्यत्व 
सति तद्कतभूयोधमेवन्त्व वा स्निषात्यन्ताभावप्रवियोगि- 

धर्मरमानाधिकरणमूयोधमेवस्व' ` वा लिचतः पञ्चादि- 

भेरेन भूयस्वखानल्गतत्वात् । नापि कपिडलवच्चिरतवप- 

च्यंवसन्न विसब्शयोरपि इृखिम कयोः साहश्यप्रसङ्गात् । 

डक “एव ' जातिगुणद्रव्यक्रियाथक्तिष्, घेत । . एकक. 
हिलिसाम स्यभे द्ादेकल् चित्तेति” अथ व्या वन्तेकधरमापे' 

शया वद्धतथ्मवाल्य' साण्यबाहल्यञ्च निचदरादिष- 
मतं इस्तिमशकयोस्त बड्धव्यावतं कं सा धार णन्तुलखमतणएव 

मेदधि्टानछच्यते इति चेन्न व्यासं कसमस नाल्पे ना- 

भखितेनापि सादश्यव्यवहारात् } किञ्च साभान्यान्या- 

अयमेदेनाभिन्नानि खाब्श्यन्त॒ भिन्नम् । सामान्य 

निःप्रतियोगिक वद्निद्ग्यञ्च। साद्यन्त सप्रति- 

योगि तद्गोव्य्गगन्च। अथ भेदे शति तङवमूयः- 

खाभान्यवत्व' साडण्य' भेदश्च प्रव्याश्चयमन्यः सप्रतियो- 

निकसे ति चेत्तद्धि सादृश्यस्य भेदधघटिवत्वेन तश्मात् 

शडथ इति खाद् नत तेन तख वा सद्य इति खात् । 

नच सादृश्यस्यापि सप्रतियोगिकत्वेन तस्मात् सथ इति 

ख्यात्, अवधौ डि तथाप्रतोतिप्रयोगो न व॒ प्रतियोगिनि, 

अभावेऽपि षटाच्नेति प्रतोतिप्रसङ्गात् । चपि च तङ्गभेव्व' 

यदि सारणं तदा तत्तातदच््वयोः सष्धरप्रसङ्गात् । तहमे- 

वन्ता हि तत्ता वदन्या च वदन्ता यदि च. तत्तव वदत्त 

वदा सदेव वदिति छ्छात् । वथा च तद्गम्बत्तान्नाने 
प्रतयभिच्रानवठ् शो$यमिति खात् गद वदिति । वं तद्- 

खप 

स्तव हि तक्ति गवयेऽपि गोबुदिव्यपरेभौ खाताम् 
गोगतसखाभान्ययो गित्वे न. गोवत्तत्ताश्रयत्वात् । नापि विद्ेषः 

प्र्च्चत्वात् | म समवायः, टसिमन्वात् इत्यतिरिक्त' साद- 

श्वम् यत्तृखादण्डं भाजेऽभावो वा भावोऽपि शुखं निरीं 
वा, निग खसष्याच्रितसनाचित' बा । आधितमपि षा- 

मान्ववन्निःखामान्य' वा सामान्यवच्वे ्यन्दोऽष्पन्दो वा 

निगु निःखासान्यसाचिवसनाचितमनेकाचितस् वा । ` 
दूति यथायथं सप्रपदार्थान्तर्मतमिति तन्न व्यवारारुप- 

पत्या तद्बह्हि्भावात् अन्ययैताद थविकल्येन शाला नम्यवि- 
शेषसमवायानाभपि द्व्यादित्रयभमांत्षदन्तगैतत्व' ख - 

दिति । उच्यते । असाधार णान्यतङतबङ्धभवन्व' तद्ध ए, 
बश्ं यमजादिश्षाधारणं भेदाषटिततया च निधि, 

तङ्गतबङ्धभेवनत्व' तन्जि्ष्यभिति तज्निर्प््त्वमेव तख स- 

 प्रतियोगिकषत्व' तवापि शादण्ये तदेव सप्रतियोगिकषत्व' 

गतु मेददौषादिषत्धावधित्व' बस्मात् सड इति प्र्यया- 

पन्ते: । बड्त्वञ्च त्रिवत॒रादिखाधार भिति नादुगमः। 

न चातिप्रसङ्गः हस्तिभ शक्रयोरपि प्राणित्वच्वखित्वद् खि 

त्यादिना सखादश्यात् | अतणव वेसा्श्येऽपि आद्ादक- 

स्वादिना चन्द्र॒ इव मुखं, बह्धशश्ोरत्वादिना मद्डिषोव 

गौरिति । बह्कलतङ्गतधमेवन््वेन शछसड थमन्दसड थतम् । 

ऋअतएव गवये गोसादणश्यं सन्द्तद्खवन्त्वमेव विवेचयति । 

वराहं गावोऽहधावन्तोलन्न गोखश्ं वराडेऽ्य क्म् । 
तत्तदचेमवच्वे नो पमेयव्यवारः काव्यादौ, साध्यसाथनवन््व- 
भाले दष्टान्ते पर्तसादश्यवाचकवति प्रयोगः परोच्- 

काथाम् | न चेते मोखा मुख्ये बाधकाभावात् । त्त् 

केनचित् कल्य चित् कचित् सादृश्य नत्वरुगतमन्ि | किञ्च 

अआाडथबहतद्खम वन्वन्नान' सादश्यव्यञ्चकं तरेव तदुव्यव- 

ारनियनाकमस्तु किमधिकेन । अन्यथा लिरवरादित्वैः 

ठ व्यद्ककमपि बदु धमेयत्वमनदगतं खात् व्यङक- 
भनलुगतमपि वषड्धौ प्र््तादिवर्दिति चेन्न तत्र व्यक्गीनां 

बंजात्यात् धूमालोक्षादौ वद्किव्याप्यत्वभेवालुगतम् । 

चऋल्रापि तद्वया्यत्वमस्तोति चेत् यादं तद्याष्य' तदेव 

लद्व्यवद्ारनिभित्तः न ठ वद्रतबङध्मेशत््वन्नानं, न 

श्य द्कभेवादभवबितोधात् तङ्भतमूयो घर्मस्य बह्धल्यत्न्तान" 
विना छसटथ-मन्द्खटउ्तवन्नानाभावाद्ध | आथ तदत 

अङ्धमेवन्व' न सप्रतियोगिक), सादश्य' त तथेति व्यव 

रेव्यमधिकमिति चेन्न सादण्यवत्तखापि सप्रतियोक- 

त्वात् यन्त, वत्तातदत्तयोः सकर; खादिति रच्च तनक 
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तद्गभे वन्ता तद्भेदो वा तत्ता सा च सोऽयमिति प्र्यभिन्नाने 

भासते । भेदे भासमाने तदन्यस्िन् तह्मेवकत्ता तद्वत्ता 

यतो भवति तद्वदयः नतस इति तयोभेदात् | नन्वेव 

व्यन्तरे गोत्वयद्े तद्गोयदयमिति खान्नत्वयभपि गौरि- 

ति चेत्र गोत्वमात्रखय तदन्यव्यक्तिरटत्तिवपद्े ब्ञ्चयः, 

एकल नानासम्बन्धावमनात् । तन्नोडत्तिणङधमं ज्ञाने भव- 

तेष शवलावङ्खवलेति । तथाप्ययमपि ष्टङ्गादिमानिति श 

ख्धयधीः खात् न ठत गोषद इति चेन्न टकलोभयसभ्बन्वः 

सष्ठञ्चयोऽखगतभू यो धरमवन््वमन्यन् शाटृश्य सिति विवेकात् 

नवोनास्तु | विलश्चणद्चखद्ये दतरसकलरव्याउत्तसादश्यमनु 

श्रूयते न ठ चदट्दयभाल्रहृत्तिजातिरस्ि तद्.याभावे जा- 

तेरगाखयत्वे ना नि्यत्वप्रसङ्गात् | नापि जन्य' धर्मानरम- 

स्तोत्यधिक साडश्यरुषेय तवापि खसानवर्मवत््वव्यञ्जक' 

विना कथं तत्र साटशदराभिव्यक्तिरिति चेन्न प्रतीतिबलात् | 

 श्व्ये तथा, युणादो त व्यभिचारात् अतणव न व्यङकेना- 

भ्यथासिद्धिस्तदभावेऽपि सादशयालभवादिव्याह्ः | त्त, 

च्छ विलक्षणं छखद्रयं न सखमालतदेतजन्य' इखान्तरखापि 

शदृथत्वापत्तेः किन्त विलच्णादषटजन्य' तद्धाटष्ट' विडि- 

लतञधेवक्रियाधिगेषालुढानादन्यं घामष्यस्तोति तेषामपि ता- 

डानि छष्छानि भवन्तोति तेषु कारणविभेषप्रयोज्या विल- 
चशतास्ति तखाद्ाकनामानन््यात् अनादिनिधनत्वादुत्- 

पञ्चानागतविजातोय' न सुखमस्ति एषं दुःखान्तरकाथथथः 

जूपि नह्मदत्म्नमृतपच्नसमानजातीयं कार्यमस्ति । 

यञ्च व्यक्तिनाशे जातेरनित्यत्वमापादितं तदपि न विनाथ 
काभावात् अतएव प्रलयेऽपि तद्वरस्यानम् | अपि चैकत्र 

प्रतियोगिभेदेन खाट्" भिच्चं नल्वेकम्, सखडशमन्दसड- 

अबव्यवद्ारात् तथा च यीग्यत्वादेकयहे सं खरहप्रसङ्गात् | 

प्रतियोगिगतमूयो धरेन्नानखं व्यञ्जकख क्रभाक्रमे तदेव 
व्यवहारनिमित्तमि्यक्तम् । किच वैसाठथमति खात् । 

नच साड्याभावस्तत्, वैपरीत्यस्यापि सम्भवात् साट. 
शपराभावत्य नेव प्रतीविर्विषन्द्ख निषेधायैत्वादिति वेत्र 

गौरि मङिघोत्यत्र पावसत्व्लोरषत्वादिना विवल्ितखाट- 

अप्रानाखये मधये वेसाद्थय न खात् नह्धितत्र गो- 

शाडशय' तदभाश्च | तसात् साधम्यःदधस्ये" शादय पै 

साये । यतत तङ्डत्यनेकधमेव च्व सादु शय तेनाभेरेऽपि 

“गगने गगनाकारं सागरः सागरोपमः | रामरावण्यो- 

द्ध रामरावणयोरिव" श्यादौ सादश, न चेवं गोरपि 
` गोसडशत्वे गवयपद्ाभिधेयत्वा््िः तत्र सड मदख 

उप 

विजेषे तात्पर्यात् । अन्यथा सद्िवेऽतिप्रषङ्ग इति तन्न 
तख तेन षा सश इति प्रतौतिप्रयोगात् म चाभेहे 

सम्बन्धः सष्ायौ वा सम्भवति । गगनं गगनाकारमिव्यादौ 

त॒ गगनादयेबैताटचधर्मवन्नान्यदित्यत  सातृपर्येम् । 
यदा सर्गान्तरोयगगनसागरयोरूपमानत्व तयोवद्िथेषे 

तयोरेव युद्धान्तरशठपभानभिति | नन्वयं देषदत्तस्लद्न्यो 

बो भवत ` ततुखदुःशच्वाश्रदयभिति भेदाभेद चवेऽपि 

सादुथनिच्चयात् आअतिरिक्ग साद्चपभिति चेत् न 
देषदत्ताभिप्रायेशकदे्े शाढशपरपदप्रयोगात् कथमन्यथा 

श एवायः न त॒ सद्द दरति, षढथोऽय' न दवदत 
प्रतोतिप्रयोगौ। न चाल . शढभपरद' मेदमालषरभिति 

युक्त शख सम्धधति लकाया अयोगात् । तखाच पदा- 

चन्तं साढथभिति । श्ादेतत् । मा भूत् पदाचौन्तर तः 

यापि प्र््ाच्छन्दाहा गवये गोशाटशयन्नानात् गवयसब्यो 

गौरि तिन्नानहपमितिः । `न चैतत्मत्यचं॑वियेष्यासननिक- 
मात् नामान" लिङ्गाभावात् | न च गवयगतं शाभ्यां 

लिङ्गम् अपच्चध्त्वात् । अथ, सदथदयान्तर्दभेने यो 

यद्ृतसाटथाप्रतियोगी ख तत्र दति प्र्यच्ेण व्याति 
यदे चति गवयगतखादशप्रतियोगितवात् गौगेषयश्ड्च 
दलयलभितिरिति चेत् व्याश्निखहः विनेव प्रथनभपि 

प्र्चाच्छन्दाद्वा मोसडशं गधय ज्ञात्वा गवि गवयसादथय् - 

ज्ञानोदयात् । क्तिञ्च मवि गव्रयसाइशंय् न साध्यं प्रथमत- 

श्तदप्रतोतेः गभ्यगतसाडशयरप्रतियोगित्वञ्च गवि न प्र्यक्तं 

विरेष्य्यासच्िकणौदिति नाच्ुभितिगम्यं तल्लिङ्गयापि त. 

ब्रतत्वे नाप्रतयच्सय लिङ्गान्तरगम्यलत ऽनवस्यानात् । मच 

गौरोतङ्गवयसड टः गवयगतभूयोऽवयवादिकामान्ववन्वात् 

गषयान्तरबदिति गववान्तरज्ञानेऽपि गि गवय 

सादु विनालपपद्यमान तत्कखयति । न हि गोरुदृथो 
ग्र रतटूषिखद् शो गोरिति वाच्यम् | गश्यनि्छपि- 

तगोखादुशग्रप्रखिद्खौ तेन विनाद्पपन्तिनानाभावा- 

त्। किञ्च तवार्थापन्तिव्यतिरेक्यजचमान नच गश्यग- 

तचादु शपप्रतियोगित्व' गयि प्रत्तादिना ज्ञात शक्यमि- 

यकम् । नन्वेवं करभे गोषेषस्यं ज्ञानात् गवि करभवधे" 
्म्यज्ञानमपि सानान्तर सादिति चेत् गवि करभे ध्य" 

यदि करभटक्तिधम्प्राभावत्वं तद्ाऽख्टते गवि प्राङुा्ि 

तावदनुपलब्धिगस्यभेव अथ करभव्याहन्तधमेवक्व' तदा 

गोधन गविगता एव इदानीं खडतगोधम्मीाथां करभे $- 

, भावमाल्रमधिकं गस्य ॒तञ्ख प्र्य्तादेव । अथ तत्मतियो- 
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गिकेतचचिसादुभेगर भासमाने समानसं विय 'बेद्यतेया एतत् 

प्रतिवोगिकतरि.उसाद्वे् वैधर्म्याञ्च ज्ञातमिति चेन्न वि- 

षणवियेष्यप्रतियोगिभेदेन समानसं वितृसंबेद्यत्वासिद्धेः । 

एतत्यदथ एतदिधमां स इत्ये तदिशेष्यकप्रत्ययाचदयाङ्च 

तदविशेष्यश्प्रत्यत्ते तद्य त्िकयेख हेतत्वात् । नच प्रये 

विेष्यसच्जिक् तने तु यावद्षिथेष्यच्िकणौगोरवात् अ- 

न्ययातोतानागतव्याष्वविरेष्यरुव्याश्निप्रत्यक' न खादिति 

चेन्न अतोतानागतविरेष्ये शामान्यखचण्यायाः शत््वात् । 

चर्य गश्यसखाद् य् गवि गवयगतण्डङ्गादिमक््वं तञ्च गये 

गोखद्शेयं भाखलाने गमि भावमेव यद्वा गोगतण्टङ्गि- 

त्वाहेगपयगतत्व' गवये गोखादथयम् एवं तद॑व गवयगवसय 
गोगतत्व' गरि मोषादृथंप तञ न्द्रिमेखेव च्नातं खानान्यप५- 

स्वे नेन्द्रियत्निलदत्वात् अयं न स इति विपरीतप्रत्यभिन्ना- | 

याभिनेति चेत् सत्यम् गोविचेष्यक्षगवयगतश्डङ्ित्वादि- 

न्नानं नेन्द्रियजन्यं गोरदच्चिकर्षात् तस्छादेततृशदु श णत 

दिधन्् रतख्ाहोधे; च इति च्नान' नाहमानाव् विभेष्वा- | 
अन्निकते" तद्गतलिङ्गान्ानात् । एव द्ध सप्रतियो गिकषपदा्थं - 

 क्नानेनतत्प्रतियोगिङ्पदायेन्नानपभानं प्रत्य्ादिकं विना- 

`यो दथा यन्तौ पूर्वेषाम् पमानतेति वा्भेतत् तथा हह । पर 

 श्यरशदु थ इस्त्यादिकं प्र्चभती यो यन्धा दु षर प्रतियोग 

च तद्यदुश इति सामान्यतो व्वाशनि्ताने खति गौगेवयस- 

हथः तत्धादथप्रतियोगित्वात् यथा शाता भगिनौ । 

मञयगतसादश्प्रतियोभित्वच्च गोगेवयगत साद् चपवित्ति- 

नेदमेव सादये गोः प्रतियोगि्वे नेव ्ञानात् अन्यया 

सादरे गोरनन्वयापत्तिः यत्त्यं शामान्यतोव्याञ्चियण्' 

विना एतवृखदु्ः स इरति फलसिद्धेः यत्तद्धवां व्याधि 

सहेऽखाकं व्यतिरेको परोषामर्थपत्तिरित्यन्यदेतत् । खाद् 

शप्रसोभयदत्तिधम्पषय किद्िदिेष्यसन्निकर्षात् प्रत्यकतेय 
` भानं यावद्बिगेष्यसचचिश्षः सपा प्रयोजकत्वात् । न्यया 

भ्यं रुदति भ्वान्तविपरोतप्र्यभिन्नायां का मतिः | भन- 

सष चेगच्निषसाद् प्रति वोगित्वसर इः प्र्च्चविशेष्यकत्व' 

पराम न प्रयोजकमिन्य, क्म् । कोदु शो गवय इति जि- 

च्ताह्या यया गौश्तदुवह्वय इति छते तरवा क्य तथा 
भूते पिं दुटे तथा गधय इृत्यतिरेथवाक्याथां हशन्धाने- 

ऽं गवयशब्दवाच्य दूति मतिर्पभानफदम्। न चेयं वाक्य 

भालात्, अप्रत्थच्ोशतपिख्डस गपि प्रसङ्गात् । नापि प्र्य- 

मानात् अश्तवाकाख्छापि प्रसङ्गात् । नापि तयोः 

सभाष्ारात् स हि प्रमाणसमाकारो षा फलसमाहारो षा 

उप 

च्याद्ये प्रमाणत्वे सति समाहारः समाद्कृतयो वां प्रमाणत्व , 

फलानेकत्वे समाद्ाराद पपत्तेः तख परस्य सहकारि ष्प- 

स्वात् । नान्त्यः वाक्य प्र्यचयोभिंच्चकालत्वात् वाक्यतदधैयोः 

ख्टतिहारोपनयेऽयपि गभ्रयपिख्डसम्बन्धे नापि इन्द्रियादिना 

तद्कतसखादु श पहुपनये समयपरिच्छेदाषिद्धः। फलषमा- 

ष्ारे च तदन्ते शब्द् च॒मागयोरपि प्रत्यत्तत्वप्रसङ्गः । 

सत् किं ततृफलख प्रभाणबहिर्भाव एव॒ अन्तर्भावे वा 

कियतो सोमा । वत्तदषाधारणेन्द्रियादिसाद्हि्यम् असि 

तदि साद् चोत्नानेऽपि विस्फारितस चचुषो व्यापारः | 

न तञ्धिन् सति तदखालुपयोगात् उपलब्धगोसादु पविभिः 

हगवयपिख्डसय वाक्यायेख्डतिमतः कालान्तरेऽप्यचुस- 

ज्थानगलात् समयपरि च्छेदोपपत्ते । तस्डादागमप्रल्च्षा- 

भ्याखन्यदेवेदमागमङ्टतिस हितं सादुशदन्नानखपनानप्रना- 

शमिति जरन्नैय।'यिकाजयन्तप्रश्टतयः । तन्न वँधम्येऽदप- 
पत्तेः । यदोदौच्येन क्रभेलकं निन्द्तोक्तं धिक् करभमविदौ 

सोयं प्रलम्बचपलौोठ' कठोरतीच्छकण्टका शिनं कुल्षि- 
तावयवसन्निवेशमपरसदं पच्यूनाभिति,तदुपचत्य दाक्षिणात्य 

उत्तरापथ' गतस्ताद् श वस्त.पलभ्य नूनमसौ करभ दूति 

प्रत्येति । तत्र किं सानं न तावदुपभानं साद्णयाभावात् 

नच प्रमाणान्तर' सम्भषति | उच्यते । न ताबदह्गतं 

परहटस्तिनिभित्तखपललणं विना, प्रा्रभिन्नानतः शरोरंकत्व- 
बारदिनां शरोरषिशेषे चेलादिपद्षदेकेकुङ्गपाह्िकया 

मयपद श क्रिमे गवया न्तरोऽपि सम्भवात् । नाष्यनध्यच्े 

पदान्तरोपस्िते परिभाषाऽऽका शादिपदवत्, अतरवानध्य- 
चत्वा ञ्च उपलक्स्य च शक्तौ बह्हिभावात् तददेव । नापि 

योगनिर्व्वचनात् पाठकादिषित् सोपलक्षष्ये, अन्यथा पठि 

क्रियादुपड्हिते पठतिप्रयोगः खात् । अतस्तददुगुणतन्ता- 

नादियोगिनि शक्तिः| आअवच्छद्कवया द्पङक्थेऽपोति 

योगाभावात. । नाष्ुपस्यितनिभित्तसद्धोचनात् सलगेादिप- 
दशत् तदभावात् । अतो गन्ाद्, पलिते एथिदीत्वन 

निमित्तेन चिव्यादिपद्वत् खाद् यद्य् पलिते गवयः 

, स्वादौ गवयादिपरदानां शक्किरिति परमाथतः | अन्यथा 

फलस्धाभासत्वे मानत्वविरोधात् न च पूवैः गश्यत्वमुष- 

स्थितम पस्यापकाभावात् न च गवयपद्ादेव तडुपस्ितिर- 

न्योन्याञ्रयात् अथ वाक्यादेवानेन शमय: परिच्छिन्नः के- 

बलस प्र्यभिजानाति योगोखदट्धो मवयपदवाच्यत्वेन 

सयावगतः सोऽयमिति नोपमानस्य विषय इर्ति चेन्ननहि 

साद् शममेव निभिन्चमसम्पुतो तग नामव्यवडा रप्रशङ्गाव् गौर 



., उष 

बाञ्चनापि गधयत्व' तद्नुषस्ितेः । अतण नोभय खयं 

प्रतोतससय सं करान्तयेऽतिदे शवा ज्य प्रयो गाहपपन्े खच । गवय- 

स्वे यं व्य् त्पञ्लो न गोसादुयेद निमित्तस्य गवयत्वद्ध प्र 

तीतेः । नच यद् यदाक्य' शभयपरिच्छेद् पूं नाजो- 

ज्ञनत् तदा तदेव वाक्यं श्रतं तत्मह्तिनिभिन्त' देत्ति 

ऋअध्ययनखमयग्डहोत ठव येद्राश्िरङ्गोपाङ्कपव्येषदातस् 

कालान्तरे नववाक्यद् वाख प्रागेव बोधितत्वात् पथ्यव- 

कित दति वाच्य गोः साद,भपोपलचणत्वनिमिन्तत्योः 

सन्टेहात् पश्चाद्यवयशत्वे ऽवगते तकेपुरस्कारात् । सादृशय्- 

स्यो पलचश्यत्वे गङ्गायां घोषः इत्यत वाच्यो भविष्यतोति 

खेत न उपलच्ंणनिमित्तत्वसन्द्हेऽपि यो गोषदशः स 

गवयषद्राच्य इति सामानाधिकरण्यम् ले शान्वयोपपन्तौ 

सानान्तरोपनोतानपेखणात् रक्तारक्रखन्द् हेऽपि षटो भव- 

तौति शाक्यवत् अन्यथा पथ्यवसितेऽपि वाक्ये भानान्रस- 

इकषारात् तरदन्यबुौ वाक्यभेदापत्तेः । गङ्गायां 

बोध इत्यब त॒ पदाथःरान्वयायोग्ब दूति युक्त' तन्- 

सानान्तरापेशणम् । ` अदि च प्रतोतसंनगेबलायातो- 

ऽष्वयौ वाग्यद्छौव तदा वाक्यभेदापसिः । खथ तात्प 

ख पपश्या यदोः प्रवे धयेतिवज्ञच्चखास्तु गवयपदाब्युत्रच्च' 

प्रति तदुव्यत्म तमे बाकयभाप नोक्त तञ्च न प्ह्तिनिभिरो- 

चादानः विना । नच मोखाद्धय तदिति तात्मयंतेा मो- 

खादट्शगपरेन मोसमानाधिकैरणं गवयत्वश्चपल कितं क- 

खाते । न त् यथा धूमोऽस्तोत्यत अङ्गो तात्मबेमतुमानेन 

निर्वैष्तीति न लज्तष्वा न चान प्रमाणान्तरभस्तोति येन 

सचिवाद्यं अलमानद्याबिद्धेः । अन्ययान्योन्यान्या चयात् 
न च वाक्ये न खशा, तखाः षद्धभेत्वादिति बाच्य' 

खकपद् एव खच्चणा पद्ान्तरन्तु भियासकभमित्यद्य वक्रन्य 

स्वात् | अथ गवयत्वेन लश्ष्या तदुपस्वितावपि व्यक्ति 

बाच्यता न स्नायेत ब्द्ादिति विशिषटवाच्यता गुाहक- 

मानान्तरमवश्य" स्लोकरणोयम् । न च, यच्नि्ो ध्ौ- . 

अत्पदबाच्यः सोऽपि वदुषाच्छ दति नियमः जाति- 

षदे व्यभिचारादिति चेत् म प्रहन्तिवद्वाच्यत्वब)धता- 

त्प कत्वे भ जातोति देशव क्यो गवयत्यविशिषद्व्यक्त रेव लत्त- 

चात् । अथ यदा मवयत्वे सा्वात् तात्पये' गोसाडश्यश- 
न्दख ब्टह्यते, तदा सच्छा न च साश्वा तात्मयेमव्टतम् 
अन्यया धुमोऽश्लोत्यम्रापि शास्या दिति चेत् न उपस्या- 

पकान्लराभावे तालयैख व साच्ात् तात्पयैद्धपत्वात् नचो- 

पमा मने तथा, खम्योन्याच्यत्वात् । सवं वल प्रत्ति- 
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निसिन्तविषयबोधने न तात्मयं योगोखदुशः स गवयशचब्द 

षाच्य दूति लद्ध्पाख्यानमात्र' तत्राधयक्रसामयोतः सम- 

यपरच्छित्तिभवल्येव न च व्युत्पिलय् ब्युत्प तये प्रह्तिनि- 

भित्तविथेमे तात्मथं यददपत्तिखच्ण्ादीज' ख्यात् । अपि च 

धिक करभभतिदी्षपौवमित्यादिवा क्यस्य करभनिन्द्ातात्परयं 

कपर प्रह्तिनिनित्तपरत्वाभावेऽपि तादु शपिरूडमलुभवतः 

रतश्च वाक्यायैम् अयं करभशब्द्वाच्य दूति भवति 

मतिः | नच तन्न प्रडत्तिजिभित्तविशेषे तात्पयैमख्ि लश 

वाया वौजं, निन्द्ापरल्वात् । किञ्च सबलान्वयानुषपन्तिरेव 

खच्चणावोजं योः प्रवेशयेत्याद्ावपि प्रकरणादिना घुर 

स्कारादिप्रयोजनकलत्व' प्रगेशनसाषगतं वादुभे च प्रभेय- 

नादौ यच्यारेरनन्बयात् तात्पयोलुपपततेरपि तःत्मचमन्नात्वा 

 ज्ञातृमशक्यत्वात् । अथ प्रकरथादेरनलगसः तात्पयेव्याग्य 

त्वेन तदलुगमे तात्वर्याहुपपर्तिरेव तद्वीजमस्तु लाषवा- 

दितिचेत् न धूमा दिवबद्नदमतसप्रापि व्या्यत्वा विरोधात् । 

तस्मात् गवयशब्द्ः कसपचिद्वाचकः शिदप्रयुक्तत्वादिति 

सामान्यतो निञितेऽपि गबयत्वविथिष्ो धीं गवयपदवाच्य 

दूति लाषवािर्येयम् । तङ प्रमाणसदकारि न च तस्र 

दशायां प्रमाणान्तरमसख्यते यत् प्रभाण्सदकारि तत्र- 

माणान्तरमास्य यस् । अस्वहमान' तया {हि मवयशब्टो 

गवयत्वविथिष्टबाचकः असति इक्त्यन्रेऽभियुक्तं: पयुञ्च- 

मानत्वात् गवि गोशब्द्वदिति चेत् न मवयत्वविशिषटो 

ओ धौं तख वाचकत्वेऽपि मग्यत्वप्रटत्तिनिमिस्त- 

ल्वाखिदधिः ! न च शक्तिमन्नातवा एत्तयनरः कापि अव- 

धारयित अक्यते शाम।नाधिकरगयम। त्रस्य लिनमित्ता 

पलच्चणएतासाधारयत्वात् । अथ सोसाद्श्डनिमित्तता- 

गौरषद्धानवतारेणो पमानख्ाप्यनव्रतारः | तथा च तकश्च 

तद्य प्रत्तिनिसिन्तकत्वे ऽवगते मधयपद् ` मवयत्व प्र शिनि 

मि्तकम् इतराप्रहत्तिनि मिन्तकत्व सति सप्रटत्तिनिभि- 

्तकत्वात् यच्चैवं तन्गौषभि{ति चेच तकखानिश्ाथकत्वात् 

न चाय तकौ व्यारप्िपदमूलको वेन विपयवालुमानाद्- 

थासिद्धिः। आथ गवयपद्' सप्रटटन्तिनिमित्तकमिति 

सामात्यो दु टमेव त्व बहलतं मउयपदखेतराप्रष्टस्तिनि- 

जि्तकत्व' परिच्छिनति न ठु मानान्तर" कल्पयित्वा तकः 

सहकारो कल्यते इति चेन्न इद् सप्रडत्तिनिभिसक- 

सन्यञ्च न, प्रहत्ति निमित्तमिति बद्धावपि गवयत्वप्ररन्तिनि- 

मित्तकं गवयपदभिति मानान्तर" विना प्रतीतेः अचमिते- 

व्यापकषतावच्छेदकल्ववरकार ताकत नियमात् | अथ ययेच्छायां 
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पामान्दतोद्टोन विेषगाधसहलतेनान्दरव्यानाचितल 

प्रतीयते अन्यधा विेषणहख तदधिपटेयस्य वा प्रमाण- 

त्वात् बाधकानां एयिव्याद्यं केकमालव्य तिरेकविषयकत्व' 

जन्यद्रव्यानाशचितत्व' केन सराद्यम्, तथालापि गौरवाख्य 

तकवहरतसामान्यतो द्टादिना पुदत्तिनिभित्तकत्व' 

ज्ञायते पश्चद्वयतिरेको खात् काष्यप्रभाणानरापे्यो 

पक प्रप्रमासंहकारित्वख युक्ञत्वा दिति चेन्न इच्छायाभेक- 

कवाधसङ्कतपरापरबाधर्वरोष ताण्द्रपविथिष्वै(श्छाद- 
ग्द्व्याखवत्वपरिच्छोदात् न ` सामान्यतोड्न, 

विथेषणतयो पस्विष्वौष पिथिष्ययिच्छगोधनिवाहात् 
तर्कानवटारद्शथायां वद्य तदपरिच्छद्कषलाञ्च। नच 

व्बाश्निपरमिद्' वाक्य" यो मोखदृचः स गश्रयपदायै शति 

वाक्याद्षगतव्याभ्रिरदुभिदचयादय' गवयपदत्राच्यो गोष 

उशत्वात् खतिरेशकालावमतपिख्डवदिति षाच्यं न हि गो- 
सदृशं त्तात्वाऽनेन टः स किंगन्द्षाच्य दूति किन्तु सा- 

मान्यतो गवयपदा्ैमव्णम्य कोद्गिति तथा च यद्धोाग- 

प्रायमाख्यानं तद्छौवायेत्वं ततः,कषिं तेन | अथ लजणपर- 
जिद् वाक्यं किलशयकोऽसापिति प्रच्राथेः एवच्च प्रयो- 

कव्यम् अयमसौ गवय षति व्यव्ङत्तव्यो गोषद् शल्वात् 
यस्तु न तथा नासौ गोखदुशः यथा छइस्तोति चेन्नन हि 

स्त्यादोनां विपक्तत्वे प्रभाणमस्ि मपप्रयोगदलय द्नान- 

त्वात् कतिपयव्यवहार्धं कान्तिकलत्वात् खथ कोदुक् कि 

लिङ्गः इति प्र्रायौ नद्यनेन लिङ्गमन्नात्वा गत्रयपदख 

वाचकत्व" कस्यचिट्वाच्यत्वमवमतं बेन तदथै; प्रञ्नः | खथ 

प्रत्तिनिमित्तवियेषे लिद्प्रश्रो गभयपद्' येन निमित्तेन 

बत्तते तस कि" लिङ्गमित्यथ इति चेतन डि तदतुमेयभेषे- 

व्यनेन निचितं येन तथा. सयात् ्ानहेतुमात्प्रञ्ने तट्षि- 

शेषणो त्तरभिति चेत्र अविशेषादिन्दरियसन्निकषे मप्यत्तरयेत् 

बन" गतो द्रशयति तस्ाच्निमित्तभेे एवायं प्रज्ञः कोदुग् 

गवय; केन निनित्तेन गव्रयपद्' प्रषत्तते, गवयत्वसय 

सा्चाइुपदययितम क्यत्वात् ट उपल्ण' सादुश्यमा- 

चष्टे पचचाद्दुटे ऽपि पिर ऽतिदेणवाक्य' खरतस्तकषड्- 

कारेण गभयत्वविथिष्टो धर्मौ गव्यशब्द्बाच्य इति प्रटत्ति- 
निमित्तविेषः परिच्छित्तिरपमानफलम्" त्यन्त न 

बेदान्तपरिभाषायाम् “दादश्यप्रसाकरणम्पमानम् | त- 

धा नगरेष्, दष्टगोपिख्डखय पुरुषस्य वन' गतक्षय्र गष- 

येन्द्रियस्धिकष सति भवति प्रतीतिरय' पिण्डोगोसदटथ- 

षूलि तद्नन्तर' च भवति निर्वयोऽनेन सट्शो भदोया 

गोरिति । तललान्वयव्यतिरेकान्यां गवयनिष्गोसादश्यन्नानं 

करणं गोनिष्टगपयसाबश्यन्नामं फलम् । नचेदं प्रलक्तेण 
सम्भवति गोपिर्डस्य तदेन्द्रियासन्निकषाीत् नाष्यचुमानेन 

गवयनिषगोषादश्य खातञ्िङ्गत्वात् । नापि मदौवा गौरे- 

तद्भवबयसटशो रएतन्निटसदश्चप्रतियोगित्वात् योयत्शादण्य- 

प्रतियोग स ततृषट्शः यथा मेलनिषटसाटण्यप्रतियोगौ 

चेलो संलसव्य दूत्यलुमानात् तत्सम्भव इति वाच्यम् णं 

विधालमानानषतारेऽप्यनेन सटशो मदोया गौरिति प्रती- 

लैरद्भवसिद्धत्वादुपनिनोमोव्यदुव्यवसायाञ्च । तस्मादप- 

सानं मानान्तरम्” । 

सांनतन्को० तख प्रमाणान्तरत्व निराङत' यथाः 

““डपमानं तावत् यथा गौश्वया गवय इति वाक्य' तच्ल- 

निता धीरागमणएव योऽष्यव' गवयशब्दो गोषादशग्रख 

बाचक इति प्रत्ययः सोऽष्वहुमानमेष, यो हि शब्दो यब 

हृ्ध: प्रयुज्यते सोऽसति इत्यन्रे तद्ध वालको यथा गोशब्दो 

गोत्वे, प्रयुज्छटे चव गभयशब्दो गोसदथे इति तद्व 

वाचक दूति न्नानमहुमानमेव । यत्त, गधय चकु :सच्धिः 

लष्ख गोलारयपर तान" तत् प्र्बक्स् ! अतण सयमाः 

खायां गवि गवयसादशगत्तानः प्र्चम् नद्यन्यत् गि 
सादशग्रमन्यञ्च गवये, भूयोऽवयवसामान्ययोगो हि जात्य- 

न्तरवत्तौं जात्यन्तरे साटश्यमच्यते सामान्ययोगशचंकः स 

चेद्भवये प्रतयो गव्यपमि तथेति नोपमानद्छ प्रभेयान्तरम स्ति 

यल प्रमामुपसानः भवेदिति न प्रमाणान्तरसु पानम्” । 
ख्टन््त' च सखिक्रता विस्तरेण निराछत् तख प्रमा- 

ख। न्तरत्वं घमर्थितम् । तदेतत् सिष्य भाषाजक्त' यथा 

^“यामोणख प्रथमतः पश्यतो गवयादिकम् । साटथपधीगे- 

वादीनां बाख्छात् सषा करणं भतम् | वाक्याचखाति 

देण श्टतिव्या पार उच्यते । गधरयादिपदानान्तु शकि 

भीरुपमाफलम्” । अतण्ब प्राचीनेरपि उपमान अक्ति 

साहकता स्लोलता यथा “शक्तयः व्याकरथोपमानात् 

कोषाप्रषाक्याहयवहारतचच | वाक्यसप येषादधि्ते दन्ति 
खान्निध्यतः सिपदसय इद्धाः''। 

उपमानचिन्तामणि इ* गङ्ग थोपाध्यायकते उपमानम्रा- 
` भारयव्यवस्थापके यन्धमेदे उपलानशन्द प्रयेख स सन्य 

उपन्यश्लः स एव यन्य उपमानखणडत्वे न प्रसिद्धः । 

उपमारण न०उप- रिच्-ल्युट् । वरुयप्रवासे यन्चेऽवभ्ड- 

 थोद्कलोप' गत्वा विषोऽद प्रे उपमार्प्रकारञच 

अतण्ना०२,५१२,४६.उक्रः“ वन्णोभेव प्रतिपरस्वावा ्,च' 
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प्रण्टह्काति तद्ये वैश्वदेवेन यजमानयोर्वाससौ परिह्हिते 

ख्यातां ते रखात्रापि खातामधाख्ये वारुख्यं पयस्यायै 

त्तामकषंमिख्रमाद्ायावणश्टयं यन्ति वरुरयः वा एत- 

चिगख्छतायं तत्र न साम गोयते न दात्र साम्ना 

किञ्चन क्रियते ठष्णोमेबेव्याभ्यवेत्योपमारयतिः” “यजमा- 

नयोर्यजमानतनूपत्योः । चासकमिच्र' चाभोऽतिषा- 

जेन दग्धः पाले संसक्तः कष विलेखने रष्यत इति केः 

त्षामच्चासौ कषेति चसकर्षस्तेन भिख' हविरादाय 

अवभ्टधष्दक' प्रति यन्ति एतत् त्षामकषेमिख' विः 

बङ्गयम् | सौभिकावभ्टथपत् प्रसक्तं सामगान निषेधति 

तत्र न सामेति न दयलवरशप्रवासे साम्ना किमपि प्रयो- 

जनः ज्रियते अवभ्ययसमोपमभ्यवेन्य विरूपमारयति 

अश् प्रिपति'"भा०। खतादथोपभारणाभिप्रायेण कात्या० 

९०,८,२ १, खड त्तौ “यतः कु्भोपमारणान्तेव पू३ेयो- 

रोः कत्त व्यमिह क्तम्” करेय । 
उपमास्य न० उपास प्रतिभासः भष यत् | प्रतिभासभवे 

पिष चाङ्गे “विराड्वा दमय आखासोत्” इूयुपक्रम्य 

^सोऽ्चुक्रामत् सा पितृनागच्छां पितरोऽज्लतक्षा भाषि 

कषमभवत् तस्मात् पिषटभ्योनाख्, पमां ददति प्र पिः 

यथं पन्धं। जानाति य एष" बेद्” खथ०८,१०,१९. । 

उपमित् लि° खबभोपे मोयते चिष्यते उप+भि- किप् । 

$खपनिखाते रउपल्वापयितरि च “स्येव जना उप- 

मिद्ययन्ब'” ष ० ४,५९., १, “उपमित् उपरस्यापयिता यदा 

उपमिडुपनिखाता स्येव, भा रस्यखायाम् “स्तभायदु- 

पिच्च रोधः” ० ४,५११, (ङपभित् श्य पया"भा० 

“उपमितं प्रतिभितामधघोपरिभिताषत शालाया विच्च 

` वाराय गङह्धानि वि चताभसि” थालाभिमन््रणे, अथ” 

९,१,१ । कन्त॑रि किए । 9उपमाकन्तःरि । 

उपमित लि० उप+मि-क्र। †सादशग्रादुवोगिनि | यथा 

अन्दर दूब छखमिल्यादौ छख, तख चन्द्रलाह थरा दयोगि- 

त्वात् “उपमितं व्या्रादिभिः सामान्याप्रयोगे प्राण 

नरव्यान्नः नरो व्यात्र ष्व वाक्ये व्याच उपमान" नर 

उपभितः । अत, समासे व्याघ्रब्द्खय व्याघ्रस्य ललणा 

व्यात्रसढयोनर इतिबोधः उपमितश्य विशेष्यत्ेऽपि समास- 

विधिशाश्ते प्रथमान्ततया निदहू^थात् पूवनिपातः । अनेन 

 श्छतरेण विह्ितसमास उपमितसमास इत्यच्यते । 

उपरमति सी उप+भि-क्निन् । !उपमाशङ्कारे साटणग्यत्तान- 

जभ्य गवयादिशन्द्शक्तिगोधद्पे २उपमानफले नोधभेदे 

[ १२४१) 
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'प्रलज्ञमप्यनुमितिस्तयोपभितिशब्दजे" भाषा० करणे 
क्तिन् । रेसादश्ये च ““ज्ञबोपभितिसाम्यसपक्तम्” सा 

द०। "तद्ननखोपमितौ दरिद्रता "नैष °| 

उपरमेत लिग्डपमादपमानभावं रववटचभ्योदीष त्वात् दतः 

२त° । शाल्च्े एत्ताणां मध्ये तख सव्वञ्चत्वात् अन्य- 

स्योपमानतां प्राप्रतात्तथात्वम् | “शालप्रांशु्महाभजः” 

रघौ तखोद्धतायापभानत्व' वस तम् । ॥ 

उपमेय लि० उपमोयतेऽसौ उपर+भि-यत्। साद्श्यादुयोगिनि 

यथा चन्द्रद्व मृखभिन्यादो मुखम् । "अन्त-षुरद्चौक 
कलोपरभेयम्' कमा० “भूविषटमासोदुपरमेय कान्तिः । 

" नबेन्ट् ना तन्नभसापभेवभू”रषुः “सा पूखा यदि साभा- 

न्यधम्बं खौ पस्यकवाचि च| उपमेयं चो पमान, भवेदाच्य- 

भिय' पुनः'' सा०्द०। 

उपमेयोपमा स्तो अर्थाचङ्कार भेदे । र९.८४४े विति; । 
उपयज् इ°उप-यज-भावे वेदे विच् लोके त किन् | पठ 

यागाङ्गेयागमेदे “ब्रीणि वै पथोरेकाद्थानि एकादश 

प्रयाजाः एकादचाहयाजा एकादगोपयज, ” शत ० न्रा० 

२.८,४,४) स्लुपक्रभे “खथ यद्यजन्हपयजति तकाइुप- 

यलोनाम"इति तन्नाभनिश्क्तिप्रदश्चै एकादश उपयजः 

करभे दर्भिताः। । 
उप+वम-भ् । विषाह्क्गसैरि पत्यौ । 

“अथोपयन्तारमलं खमाधिना'' कुमा० “अधोपयन्त्रा 

सद्येन युक्ञम्'" रुः ।\सं यमनकसैरि लि ° स्तिया ङगष्। 
उपयन्त न° उपगत यन्त्रम् अया०स, | छश्वतोक्तं चल्यो- 

क्वार्णो पाययन्त्रभेदे । यथा “तत्र सनःशरोरावाधकराखि 

शल्यानि तेषामाहइरणोपायो यन्त्राखि तानि च षट्प्रका- 

राणि तद्यथा खंस्िक्रयन्त्राखि, सखंदशयण््राखि, 

तालयन्त्राणि, नाडोयन्त्राणि, शलाकायस्त्राणि, उ- 

पयन्त्राखि चेति” विभज्य । “छपयन्त्राण्य पि रच्ज्.वे- 

खिक्रा पड्चम्पा न्वल्कल तावसत्नाीलाश्रसखदट्गरपाखिपादत- 

लङ्क लिजिह्वादन्तनखमुखवालाखकटकशाख्ठाोवनप्रवाहष्- 

इर्षायस्कान्तसयान त्ताराग्निभेषजानि चेति तानि 

द्िंतानि | “एतानि दे सव्वं सखिन् देहस्ावयवे तथा । 

सन्धौ कोटे धमन्याञ्च यथायोगं नियोजवयेत्'' सु ० । 

उपयम ए° उप+यम-अप् । विगाहे | “कन्या त्वजातोप- 
यमा सलज्जा नवयौवना"सा०द्° | उपयमख मेदाद्कि- 

मुदुषाहशब्दे ११८ ६्ट०उक्र' तत्काल वरकन्याभेलकादि 

विथेषोनि ष्यते । तत्र हिजातोनां शमावन्तं नानन्तर" 
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विवाहकाल: महुना ““चतर्मादुधोभागस् भितवाद्य' चरौ 

दिजः । इदितोयमायुषोभागं कतदारो ग्ड वसेत्" 

चयुद्गितोयभागे विवाहकाल जङ्घः” कंज्ञ.कभङ़ भ् 

त पूथ्बौपरविरोधमागङ्य ब्ह्मचथ्यकालोत्तरत्वमख्छ 

समथितं यथाच तथं भागसिति बद्यचय्धैकालोपलकणा- 

येम ऋअनयतपरिमाणत्वाद्युषच्चतृथेभागद्य इन्नानत्वात् न 

च “शतायु युरुषः इति शुतेः पञ्चविंश्तिवमंपथयन्तपर 

स्स्, “षट् ति" णद् व्िकं च्य मिव्यादिनि विरोधात् । 

आशरमसखशद्चयपलसाचितो बाह्मण उक्त ` जद्भचय्यं - 

कालं जन्धयपेच्छाद्य यथाशक्ति य॒रौ 'स्वित्वा दहितोय- 

मायुषचचतुय भागं लतदारो ग्टहस्याज्रममलतिे त् ““्टइ- | 

स्यस्तु यदा पशयेत बलिपलितमात्रनः। एतेष दारान् 

जिलतिष्व वनं गच्छेत् सहेव वा? (चुः) इत्यनि्तः 

कालत्वात् ददितोयसायुषोभागमित्यपि गाङुस्यकालमेव १ 

“गुरुणानुमतः स्त्वा समाहृत्तो यथाविधि । उदेत 

दिजोभा्यीं खव लक्षणान्विताम्" मलना समवत्तं - 

नोत्तरमेव विवाहकालो विधितः । समावन्त नक्षालच “बद् 

लि"शदाब्दिकं चं गुरो लै वेदिकं व्रतः द्बिंकं पा- 

दिकं वा हाणान्तिकनेष वा''मनुना षटलि' षद् वषीद 

्तरक्षालः उक्तः । स च शक्यपेक्तया युगभेदेन वा व्यव- 

स्याष्यः तथाच सत्ययुगे, श्वाः त्रोतायाभष्टादय बषाखि 

परे नध वर्षाणि कलियुगे वेदयहर्थ॑कालप्रथेन्तः बह्म 

च्य कायं ततःस मावत्तं नमू । उुक्तद्चैतत् भलुनासव्ये 

नराण्णां चतः शतायुषकत्वेन त्रेतायां लिश्तायुष्कत्वेन 

हापरे दितायुषकलन कलो शतायुष कत्वे न चेाक्गोः 

अयुर्त्तमत्वादिभेदेन व्रतकालाधिकप्रादि । अतण “दीषे- 

कालः जह्ववय' धारणञ्च कमण्डलोः" इन्यादि पुराणे कलौ 

ऋयुषोहोनत्वाभिप्रायेचैव दीर्षंकालब्रह्मचख्ं निषेधः | 

तनरायं भेद; । “केशान्तः षोडशे बो" ाह्चणस्य विधो- 

यते । राजन्यबन्धोर्दाविंशे वंशयख द्यधिके ततः” भनुना 

स्वस्लोपनयनद्ियुखितकालएव गोदा नाख्यख्य केशान्त 

संख्कारख् रिधानात् बेदव्रतद्पख वच्ामाणय म- 

हानाम्नरदादिकेथान्तख्पस्यानन्तर' विकाश कर्चव्य- 

ताया :सवेनिबन्धुभिव्य वस्यापितत्वेन श्वस्लोपनयनद्िगुण 

कालो त्तरं विवाहस्य कत्तव्यता नार्वाक् । तथा च जाद्म- 

पस्य ?६वषात् चतियद्य हाविंथनेः वैश्यख चदर्वि'शते- 
सत्तर" विवाहकाल; | अतणष रघौ वितस् "“अथाख्य 

गोदानविधेरनन्तरं विवादश्च निरवर्तयत् पिता” 

| 
| 
| 

खद्राणान्तु “4 श्यवच्छनोदकल्पसच लङ्ग र्श्यधभातिदेशात् 

चतुरि "यतिवरात्तरनेव विवाहकाल: ^ ति 'थदभीवेद्धाय 

द्यां हादशवार्पिकोम् । त्रय्टवपेऽ्वर्षौयां धर्मे सोदति 

सत्वर“ इति मलना बह्चव्धैरत्षणाशक्तौ सत्वरतोक्गः 
अशक्तो ततोऽ्वागपि कतत ' शकते इतिभेदः | सतन 

श्रेयानिति बोध्यम् । अतव शु* त° रषुनन्दनेन । 
'अनदभार््यः द्रस्तु योड़शाद्वत्यरात् परभिति"शद्ध- 

वचना थैमीमंसायां ““तद्धिगेषणेन न्यायवर्सिनां गृद्राथां 

षोड़गव्े†परि विवाहकाल: कल्सयते” इति व्यषस्याष्य 

तत्समथैनाय वेश्यच्छौचकल्यसेति चकाराद्ःचध्- 
भानखातिदेशसक्घा आअतिदेयेन खद्रखायुपनयनप्राप्रौ 

^विवाहइमात्र' संस्कारं दरोऽपि लभते सदेति" बद्ध 

इ" तख विवाहखेषोपनयनस्थानोयताशक्घा तत्काला- 
कङ्कायां “"गर्भादमेऽ्मे वाव्दे ब्राह्मण्छोपनायनम् । 

रान्नाभेक्षादये सेवे विधाभेके यथाकुलम्” या०ख्टतौ । 

उन्तरोत्तरलधिककालस्योल्या वैयोपनयमकालापेन्चया- 

$धिक्षालत्व' शदरविवाषह्योक्तम् । तत्रापि यथाकुलमित्य- 

तिदेशेन षोड़शादर्षात् प्रागपि विवाहो ब्थयतेसतन 

प्रण दूष्यन्तेन जक्तरोन्यव व्यवस्यापितम् । दिजाति- 

स्तोणान्त यद्यपि हारीतेन “दविधा तत्न जह्वादि- 

नोनाम् पनयन' बेदाध्ययन' भिच्चाचय्यां च, सद्यो बधृनां 

ठ उपस्थिते विवाहे स्त्रियो बह्यवादिन्यः खद्योबधुञ्च 

यथा कथञ्िद्पनयन" विधाय विवादः काव्यः” सदो 

बव॒नामभ्य्,पनयन'. विहितस् । तथापि तथा विधीयमान 

उपनयनेन वणभेटेनोक्तकालापेचा उपस्थिते विवाहे दूति 

कथनात् विवाहइकालख्येव तत्कालता ।, बरस्तुत; स््रीणा- 

मृपनयन' कल्यान्तरविषयम् यथाह यमः; ^ षुराक्लये हि 
नारीणां भौड्धोबन्वनमिष्यते । अध्यापनन्च बेद्ानां 

सारित्नीखहणन्तथा | पिता पिदरव्यो भ्वाता वा नैनाम- 

ध्यापयेत्परः । खण्टडे चेव कन्थाया मच्छचयां विधोयते"? 

इति | नन्त यद्यपि कलौ रुख्यहपनयग' स्त्रीणां नास्ति 

तथापि आतिदेशिकमस्ति यदाह भसु: “वैवाह्िकोविधिः 

स्त्रौणाभौपनायनिकः परः । पतिसेवा युरौ बाशोग्ट- 

हााऽग्निपरिक्रियेतिः' तेन कालभेदः सेतृखतीति सत्यम् 
अतिदेयोयरूपनयनधम्पप्राप्रधैः यथा जाद्खादोनाष्ठपन- 

यनात् प्राक कामचारकामवादक्नामभक्तयाद्याचारावामदो- 
अतास्ति तद्नन्तरन्त्यनयनधर्माणां घन्धयास्ञानादीनां प्राग 

धरम निरुनपूर कमचुहानपूरकं यथाच्ि तधा स्त्ोणा- 
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सपि विरात् प्राक् कामचारादिभिसं न दोष 

रवाह ठ द्विजत्सिद्धिक्षरत्वादनुडिति विवाहे काम- 

चाराद्िधिमै नरासपूवकं पतिसेवा गुरौ वास इया- 

दिकमनुष्टानं भ्वेदि्ति। सववरीस्त्रीणां षड़् वघौत्तरं 

विवाहकाल: वन्तपुमाणवचनात् । णवं वरकन्ययोः 

सामान्यकाले निधपिते इदानीं वियेषकालोऽभिधौयति | 

लन तयो; रव्यादिशुद्धराक्शपुकता यथाह “गुरुशु- 

हिवशेन कन्यकानां समवषेध षड्ब्दकोपरिष्टात् ।रविष्य- 

¢ ब्विगथाच्छभोषर।णाह्मयोन्द्रविषद्धितोविवाइ :" छ०्वि० 

-पौऽधा० व्या ° “कन्यकानां विवाहः षड्बरदकोपरिष्टात् 

षष्षातिक्रमानन्तर' समच युन्स धेषु सत्सु, गुरशड्धो 

सलं विवाहः शुभः । अर्थात् एुरुषाणां विषमवरषेषु रवि- 

शुद्धौ विवोष्; - शुभः । तदा च्यवन; । ^षड़ब्दमध्य - 

, नोद्याद्या कन्या, वर्ष्यं यत । सोमोभङ्गरो ऽय गन्धवैस्ततः 

पञ्चाद्ध ताशन" इति जन््मानन्तरं वषयं सोमः कन्यां 

भङ्ग | तदनन्तर द्व वषे गन्धस्तद्नन्तरमणग्निस्ततो मजु 

ष्याधिकारःषडब्ट्तः प्रागविवाह्णो न कायः; | तत्र षड 

घौनन्तरं समते विवाह; शुभः । यदाह नारदः ।'ध्यु-, 

स्मो ऽबदे जन्त स्त्रीणां शुभदं प णिपोडनम् । एतत्- 

"सा मयुग्मे ऽवदे व्यत्वप्रेनाशुभन्तयोरिति'"। कश्यपः ““वि- 

बाहो जन्मतः स्त्रीणां युग्मेऽवदे घत्रपौत्दः। अयुग्म 

च्रीप्रदः सां विपरोते त॒ श्टयुद्ः' इति । णषंचसति 

`स्तोणां विवाहो$षटमद् यमवषेरयोभरवतीत्यय; । यथाह व्यासः 

“अष्टवषां भवेज्गोरो नकषा च रोहिणो द् शवा भवेत् 

कन्याह्ाद्शे टष्रलो ख्टतेति" । अख फलभेद्माह वात्खः 

“गौरीं ददद्ब्रह्मलोक' सावित्रं रोडिषीं ददत्. । कन्यां 

ददत् स्लगलोकमतःपर मसद्ध तिम्” | प्राप्नोतीति शेषः; । 

“मोरो विषादिता सौ ख्वसम्मन्ना खात् पतिव्रता । रोहिणो 

धनधान्धादिपुत्रादया सुभगा भरेत् | कन्या विवाहिता 

सम्पत्सब्धडा खाःमिपूजितेति" | नलु नववषावा. रो- 

हिरण्या खयुग्मनषे तू दवाः कथ सम्भवति गमे तोनवर्ष- 

्रद््णे अय॒म्भवषत्वापरि हारात् स॒ दोषस्तद््रस्य एव 

चेत् “अयुग्म दुभ्गा नारो युग्मे च विधवा भवेदिति? 

चण्डेश रवा क्यमैभ्यसन्ति _ तन्द्रते इतरां विवाह्ाभावः । 

` उच्यते । “युग्मे सम्पद्; सौख्यः षिद्याधम्पायुषः सदा । 

-भन्तःढुं ष्टा भवन्धो+ निषेकान्नाल संश्व दूति पराणरवा- 

क्या घद्धय' ̀ यवोऽवसीयते नारदादिाक्य वथा अ~ 
न्त द्यपि | तत्न षष्टवषांनन्तरं जनद्धतोविषमवभींयमा- 

[ १२४३1 

कुर न्ति | 

| 

९२ 

` उप 

सत्रयानन्तरं नव मासाः शुभाः । समवर्षीयसामन्रयञ्च | 

इदमेव च मासत्रयं नारद्ादिमति ग्टहाते इति युक्ता व्य 

स्येति दुक्तखतपश्यामः | रतदेवाभिप्रलोक्तः श्रीपति 

निबन्धे । “मासनया दू मबुग्मवपे“ दुगने त्, मासत्रयनेव 

यावत् । विवा शुद्धि प्रवदन्ति. सन्तोधात्खादयो गर्म. 

वराइशख्याः "इति । ““अधुग्मे इभेगा नारी बुगमे त॒ वि- 

धवा भवेत् । तस्माद्रभाज्विते युरमे विवष्े सा पति- 

ब्रतेति" चर्ड्खरोक्तिञ्च साथिका। रष नवव खा, 

युगमत्व प्रयुक्त निष धोऽष्टमव्षानन्तर' भासल्रय्भेव । एवं 
विहितवषेः यञ्जिन् कले य॒रुशुद्धि्भवेत् तहगेन विवाहः 

कायं: युरुशुद्धिस्तु . “षट्कन्याजन्मरागेस्तिको णावहि- 

सप्रगः | त्रे्ोयुरः सषट्त्रयादये पूजयान्यत्र रि्द्ति” 

स॒०चि° अभिहिता ।. यदाह गरः “(स्तरों गुरूबलेनेव 

विश्राहः शोभनः सतः | वर खाकेबलं सरा यमेन्द्पन्नभयो- 

र्पोति “छरयुरुबलमबलानां -पुरुषाणां तीच्छर श्रिस- 

बलमेव । चन्द्रबलं दम्पग्योरवलोक्य पिशोधयेल्लानमिति" ! 

वेराद्ोक्त ञ्च । एतज्चावश्यकला यैममि हितम् | यदा इयो- 

रपि युरूबलमिषटं भवेत् तदा पाणिग्रहः भद्: । इयो- 

रन्यतरख गुकगुञ्खय विवाह्यकालान्तरासन्धये च तत्पिलन- 

दिना पूजाङ्कारप्रेत् ““रविश्ुद्धौ ग्टहकरणां रपिुरुगुदधौ 

व्रतोद्वाहौ । क्ौरन्तारा शौ शेष" चन्द्राितं केति" रा- 

जमात्तेण्डोक्त : । वराणां षिबाद्यानां पु'सां रविश्युद्किविओेन 

विषाहः शुभः । उभयोः. स्त्री सयो अन्द्रविशुदधितो विवा इः 

श्युभः सूतः अत्र खम्मतिः प्रागुक्ता | यदातु कन्या का- 

लातिक्रान्ता भवति तदा युरुबलमनावश्यकसित्याह व्यासः. 

“दशवष व्यतिक्रान्ता \ कन्या शुद्धिविवच्निं ता । तदखा- - 

स्तारेन्दु लग्नानां शडौ पाणिखद्नोमतः" इति । “खदगुद्धि 

मव्दशु्धि' शि" मःसायनकतुदिवसानास् । अर्वाक् दश- 

वषभ्यो नयः कथयन्ति कन्वक्ानासू" साच् 

युरुरविचन्द्रशुद्धगे चरप्रकरणेऽभिधास्यते । “गो चर बल7भा- 

बेऽ्टकवगादि बलं याद्यभि्याह नारद्; “गोचर बेधज 

चाषटरगेजं पज बलम् । यथोत्तर' बला धिक्य' स्थ.ल ̀ 

मोचरमागेजसिति' पौ०धा०। 

तल्नादौ अयननिदपरणम् । विवाहापक्र मेरो प्रसप्रे न 

श्व दश्िणायने तिथौ चं रिक्त शशिनि चथङ्धतिराजमा०। 

"उदयगयन आपूथ्य माणे प्रत्ते कृच्छयाे नच्चैल्े च्डोपन- 

यनगोदानविवाद्धाः; विव्रादः सव्व कालिक इत्येके"खाखण० 

ग्ट० १,४,१, ० । धाव्वकादधिक दति दंच्िणायन. 

भुजवनः 
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रंष्णपन्चदिषयः न त्, अशुडकालपरस्तखालुपस्थितेः 

अथनपन्तयोरेव प्रक्र ान्ततवात्तद्षियता सब्बेशब्दन तवैव 

परासर्भयोम्यतया अन्यस्य चाप्रक्रान्ततया तेन षरासथै। 

योगात. | अत णव भजबरलभो° सखडशुद्धिभितादिकः 

प्रायुक्ञमभिधाय “णतत्परन्त॒ विन्नेयमङ्किरोवचल' 

यथा| कालातये च कन्यायाः कालदोषो न व्द्यिते। 

मलमासादिकालानां वित्राहाद्ये प्रयल्लतः। सः प्रति 

सदा दोषात सव्रदेव हि वच्छे तात् रक्तम् | ततश्च वर- 

कन्ययोभेध्ये कन्याया द्शवर्षातोतत्वे खहशुद्खया दिर्नापि्तयः 

समयाशुद्धिच्च उभयसाधारणत्वादपे्षपरौव । एतदेव भज्य 

न्तरेशोक्त' च्यो०त०^“राजग्रस्ते तथा युद्ध पितुष प्रा 

संशये | अतिप्रौढा च या कया नारुक्गं प्रतोक्ते। 

अतिप्रौढा च या कन्या कालघर्मविरोधिनी । अविशु- 

इ्रापि सा देया चन्द्रलग्नबलेन त” ।“एतत्परमेव दथ 

माराः प्रथन्ते चेल्रपौषविवव्नि ताः" राजमा० वाक्यम् 

““्लाेक्ालिकमिच्छन्ति विवाह गौवमादय इति भिह्हिर- 
वचनमष्ये तत्मरम् । वस्तुतः सावकालिक दूतं दादरा 

द्यधर््य विषा इविषयस् । प्रमि ० “प्राजापत्य्ाद्धदैवाषेसं ज्ञाः 

काचेषृकगो षिव काव्याः विवाहाः । गाख्धर्वख्यञ्चारो- 

राश पैथाचो वा स्ैकाठे विधेयः चरीपदयकत; 
^“ घम्येध्वे व विवादेषु काललैव परोच्चणम् । नाध््यष् 

विवराद्षु"ग््यपरि शिष्टो क्ते । तत्र सौरादिभासुनिद्धपण्षम् 
““भिथुनङ्गभ्म्टगालिटषाजगे भिधनगेऽपि रवौ लिलवे 

शचेः । अलिश्टगाजगते करपोडनम्भवति कार्तिंक- 

पौषमधष्वपि" स॒*्चि° । ““मिधुनङम्भौ प्रसिद्नौ । 
ज्डगोसक्रः अलिटचिकः ठषः प्रसिद्धः अजोमेषः । 
एतद्राथिगते रवौ सति तत्रापि भिधनस्थिते श्रयेऽपि 

शुचेराषादस्य तिके टतीयांथे अषाद्शुद्प्रतिपदमारभ्य 

दश्मोपययन्तः करपोड्न" विवाहो भवति । अर्धादितर- 

राशिगते शय्यं सति आषादृशुक्तद्शम्यनन्तर' इरि शयने 

च सूति विवाहो न ख्यात् यदाह कश्यपः ।''उत्तरायखगते 

स्य“ मीनं चञ्च य्जयेत्। अजगोदन्दकृन्भालिस्टग- 

राथिगते रवौ । छख्य' कर य्ह त्वन्यराथिगे न कदा- 

चनेति" धसिढः । ““दिनाधिपे मेषटटषालिकम्भन्टयुग् नन- 

क्राख्यधटचो संस्थे । सादये माधवशुक्रयो च सुख्योऽय वा 

काति कसौग्ययोशचेति। धटस्तुला । गुक्रोज्येऽः सौम्यो 

मागैथोर्षः छख्यो पिबा इति ओेषः । ^आदरदयादरडं- । 

भिनद काथ" नच्ठवन्दे दथके कदाचित् | मसोक्त- 
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कर्मतरमङ्गलाद्यं कुर्यान्न प्रेऽपि तथा ररौ" | रएकतैन 

इरिशयनात्प्राक्रालः साधोयानिव्यभिद्ितं भवति | अन, 

सामान्यतोमाखणशब्टन चान्द्र एव मासो ग्टहाते “इन्द्राग्नी 

यत्र येते" "इवय य॒त :। अत्र ठसौरचान्दरभास्दयोपादा- 

ना दुभयोरेक्ये विव {ह फलमविकलं भवति । तदुक्त" केशवा 

ण । ““एायःसौरं मानमि विवाहे केदिद्धान्द्रः मान- 

माडः फलेन । तस्मात् सम्यक् तत् फलाप्निस्तदेक्ये सौरो- 
मासः केवलः किञ्चिदूनः" इति । अथाः | कण्यपा- 

दिभिः सौरा एष मासाः उक्घाः तेषां च प्राशस्त्यम् । 

“विवाहादौ खतः सौरो यन्नादौ सावनोमत"इति इद्गम 
रणात् । नारदादिभिसतु “मावफालगुनवै याखच्चेह- 

मासाः शुभप्रदाः | मध्यमाः कार्तिकोमारगशो्ौ ठ नि 

न्दिवाः परे" इति चान्द्रा रवोक्ताः । रुतत्प्राशस्यं च 

वशिषठनोक्तम् । "“उद्वाहयन्नोपनयप्रतिातिचिव्रत" 

लौरमहोत्सवाद्यम् 1 परवैक्रियावास्तुग्टह्प्रमेथः स्वै हि 
चान्द्रेण हि ग्ट्लते तदिति" । अतोदयोः सौरवान्द्र- 

सासयोरेक्ये विवाहादि शुभमेकतरपन्लाचयये सध्यममिति 
निष््ोऽयः । खव च मकरसंकरान्तौ माघः, कुम्भ फा- 

लय॒नोभेषे वंशाः इषे ज्येठः,सिथने अषाढ तोयां थः , 
 वलायां कारको देवोलयानाडुत्तरः; टचिके मार्गयोः, 

शुभ दल्यधेः। केचितु चान्द्रमासं खख्यमाङस्ते नायमथः। 

प्राल्गुनो विहत इति भोनसंक्रमणसद्धावेऽपि शुभः, 

चेलो निषिद्ध दति मेषसंक्रान्तिसङ्खावेष्यश्रभः । तदुक्घ" 

विवादृषटन्द्ावने । “भषोन निन्यो वदि फालयने खाद्- 

जस्तु ;शाखगतो न निन्द्यः । मध्वाखितौ इावपि वर्ज- 

सोयाविष्यादिषाचाभियमेव युक्रिरिति" “जस्तु वैया 

खगतो न निन्द्य डति त् निभैखभेष । न हि मेषसंक्रमः 

कचित् भिषिद्धोऽस्ति। तदेतदविचारितस्मणोयं कुतः ९ य~ 

तोयन्ते सौरमासस्टैव र््यत्व' तन्ते मेषः प्रशस्त ' इति 

चनिऽपि विक्राहप्रसङ्ग इति विपरीत तख्ापि वकतुमथ- 

कत्वात् । उक्तञ्च चूड़ारत्रे ।.“पौभेऽपि करस्थे ऽक" चेले 

मेषगते रवो । आषाढे मिथुना दित्ये केऽप्याङ्धः करपीडन- 

भिति" । किञ्च वशिष्टवाक्य "दिनाषिपे मेषदभेत्यादौ, सौर 

चान्द्रमासयोरुपादानख व॑वथ्यापातात् । तस्नात् हयो- 

रक्ये विवाहः प्रथश्नः | तत्र माषफाल्गुनवशाखज्छेा- 

रुख्याः । यत्र तु निषेधानन्तर' प्रतिप्रसवो यथा दचि- 

्ायने विवाह" निषिध्व कान्सिक्रमारग योप विहितौ तन् 

मध्यमत्वम् अतएव कार्िंकसौम्ययोञ्च वसिष्ठेन एटयणुक्त 

9 +, ५ ` ` कच्चन 
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नारद्वाक्यं स्खटमेव मध्यमत्वम् अतो विबाहपटले गगः 

“श््रोषेता ठ का्तिंके धनधान्यद्तोपेता सस्ये भक्त॑परा- 

अणा"द्त्य क्तवान् तद्पि धचःसंक्रान्तिव्यतिरि विषयः द्र- 

व्यम् । इरिथयनात्प्रागाषादृद्टतोयां शच्च मध्यमः इरि- 

श्वापान्तगेताः आषाठश्रावणभाद्रपद् चिनकात्तिका पौ- 

चद्चैत निषिद्धाः । धनुषि परौषस्वत्यन्त' निषिद्धः | ‹ भाने 

धलुषि सिंहे च स्थिते सप्रतुरङ्गमे । चौरमन्न' न कुर्वीति 

, विषा" ग्ट्क्मं चेति" गाग्यीक्तो;। अन्नमन्नप्राशनंवि- 

हितकालातिक्रान्म्, चौर चौलञ्च खतन्त्रम् “यत्त. पन - 
= १ (४. यनाङ्ग' स्षोर' तस्य न निरेधः“ चेत्र मोनगते रवाविति” 

विह्ितोपनयनसख पिषयालाभात् । अयोत्तराङ्गं व्याख्या- 

यते । अलोति। अलिष्डगाजाः प्राग्व्याख्याताः। एत- 

दभा शिगते श्ये ति काति कपोषमधुष्वपि करपौड़न भवेति 

अथा इचि कार्तिकः मकरे पौषः मेषे चै्ोऽपौत्यथेः 

द्द् ठ सौरमासपह्हिलानां सतम् । अतणएवाधनोक्तच् ̂  

डारत्रस्यवाक्ये "“ केषा: करपोड़न "मिय करिः श्रीधरो 

ऽपि। "पौषे च कुर्वान्मकरस्थितेऽक चैने भवेन्द्रोषगतो 

खदा खात् | प्रशस्तमाषाढञछ्शत विवाह वदन्ति गगा मि- 

शनस्थितेऽके इति तदेवतृप्रागभिहितन्यायादुपेच्छस् अथवा 

केशवमताङ्गोकारे मध्यसत्वमङ्गोकत्य कालान्तरानपेच्य- 

वश्य देयकन्यापिषयम्”। पौ °धा० | प्रसिता ० त्, देथभेदात् 

मासमेदख स्राद्यतोक्गा ^“तपतीकष्णयोर्मध्य चान्द्रोमासः 
प्रथते । अन्येष् सवेदेदेष् सौरो ब्रतविवाहयेः। विन्ध्या- 

दरे दंिणे भागे चान्द्रोमास; प्रशस्यते । उदग॒भागे त्, 

विन्यय सौरमानं विधोयते । अन्ेषु सवैदेशेषु भिश्रमानः 
प्रकल्येत्”। मासभेदे फलभेद्माह च्छो°त° भुजव्रलः 

“आषाढे धनधान्यभोगरह्हिता नद्पएजाः चावरे बेग्या भा- 

दपदे इभे च सरथं रोगान्विता कार्तिके पौमे प्रो तवती 

वियोगबड्ला चंत्रे मदेन््ाद्नोः' निर्यऽसि व्यासः । 

¢सावफालगुनै थाति यद्य का मागेथोषंके | च्येरे बषाठ- 
(से वा चछभगा वित्तसंयुता । चावे वापि पोौषरेवाक्न्या 

भाद्रपदे तथा चेतराञ्ुक्कात्तिकेषु याति वेधव्यतां लबु 

अल्राषाढखय शुभता दश्रद्नात् प्राक्, तदुत्तरमशुभत्वम् ऋत् 

प्रतिसवः प्रागुक्तः अतर जन्यसासादिनिषेधः 

“चाद्यभभदतकन्ययोदवं यो जन्ममासभतियौ करयङ्ः। 

नोऽय विवधः प्रशस्यते चेदितोयजलुषोः छतप्रद्;*स०्चि° 

“यखिन् चान्द्रोमासे जन्म खजनामाखः दारतियमारभ्य- 

त्रिः शत्तियप्राकको भाषो जन्वमासोवेतयच्यते । इयभष्याः 

दयप्रकरथे“जदच्ेमासतिथय''इति पद्यव्याख्यावसरे विविच्य 

व्यारतमश्चाभिः, यस्मिन्नत्तले जन्य तच्जन्मभं यदा तिधौ 
जग सा जन्ध्रतिथिः.| समाह्ारदन्दः अआगमशासनखा 

नित्यत्वाचु मभावः.। उपल चत्वा न्ड ततोऽपि | तना 

द्यगभसतकन्ययो्हयोः कर्णो विवाहो नोचितो निषि 

इत्ययः । यदाह सिष्ठः | ““सखजन्ममा सच तिथिच्लयेषु 

वेनाशिकाद्यु्गणेषु चैवम । नोदाहमात्माभ्युदयाभिकाङः- 

च्च नेवाद्यगर्म द्वितये कदाचित्” चषणोखरहत्तं ; नारदोऽपि 

“न जन्ममासे जन्मे न जन्मदिवसेऽपि वा। आदयगर्भन्चत. 

ख्याय दुहिदा कर प्रहः"इति | जन्मदिवस जन््तियौ | 

चऋावश्यकषत्वेऽपवादो जगन््रोहने “जातं दिनं दूषयते वसिष्ठ; 

पञ्चैव गगस्तिदिन तथालिः । तच्जन््पत्तं किल भागुरि 

व्रते विवाहे गमने चुर चेति पोण्धा०।ज्योन्तण तु“चाष्टौ 

च गगेचुवनोदशाहम् । जन्माख्य सासं किल भागरिच्चव्रते 

विवा लुरक्थेवेधे' ढतौयपादादि पाठः “अचेति .दिती- 

यजदषोरनाद्यगमयोचे इिवाहः तशि सतप्रदो विबुधैः 

पर्डितैः प्रथखते । रएतच्च ढतीयगर्भादावपि दर्व्यम् । 

सर्वैयाद्यग्भेराडि्यं विवच्ितम् । केचित्““देदनाद्यजदषो- 

रिति" पठन्ति। यदाह च्यवनः “जन्ते जन्मास वा 

तारायामथ जन्मनि । जन््रलग्ने भवेदरूढा षुत्रादपरा पतिष- 

ज्ञमेति” । चण्ड अरः “जन्मास त एत्रादया धनाद्या 

जन्मभोद्ये । जन्मलग्नं भवेदरढा ठद्खा सन्ततिसौ ख्यभागिति 

एत्खानाद्यगभेविषयस् ।“खद्यगभेँ साल्ताच्निषेधाभिधानात् 

पौोण्धा०। ज्योा०्तण्तु कन्याविषयमिद्" न वरविषयम् | 

““उद्ाहख्च कन्याया जन््रमास्षे प्रशखते दति चखौपतिवच- 

नात् दूति समयितसम् | अथ जेगादिमास्े विषादे विशेषः । 

“ज्ये दन्द मध्यमं सं प्रदि्' लिज्येढश्चे चनेन युक्तं कदापि। 

केचिद्य.यें वङ्गं परोदय चाद्धनेवान्योन्धञचे रयोः स्ादि- 
वाहः" छ °चि ° ““एतोच्येढ; कन्या च ज्येष्ठा मासोऽपि 

च्चे; इत्येतच्तिज्ये्म् । इदं ज्ये ल्नयरूच्यते तत् कदापि 

नैव युक्त' नेव प्रपस्तम् । च्चे मासे ज्चेटवभूवरयोने 

विवाहःकार्य इ्नयर्भैः । यदात्वे कतरञ्छठत्वं तदा ज्ये्मा- 

केऽपि भवति | यदा गुरूः “न च्चे च्येष्योः काथं 
न्नायौः पाणिपीडनम् । तयोरन्यतरे ज्ये ज्चेष्ठमार्स्यापि 

कारयेत्” इति । एतच्चान्यतरच्छे त्व दिविधं ज्ये. 

मासो च्चेष्ोवर्च, च्छेष्ठोमासः कन्या च च्या एतच्जेगृषः- 

इन्द" मध्यमं संप्रदिष्टमगतिविषयकमित्यथैः। रएकोच्ये- 

छोऽन्यहयमज्ये षठत्तमभेव यदाह काचः “हौ ज्देऽौ मध्य- 
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मौ प्रोक्तावेक ज्येष्ठः श॒भावद्ः। च्चे्ठत्रय' न कुर्वीति | 

विषादे सर्वसम्तमि(ति "| पराशरोऽपि “अज्येा कन्यका 

यन ज्चंष्ःयुतोषरो यवदि। व्यत्ययोवा तयोस्त च्येघ- 

मासः शुभप्रद; ' दरति । केचित्त च्य समासाभावेऽपि वर- 

कन्ययो ज्ये'ठत्लपि मध्यम दूस्तद्सत् । वधुरान्यतरज्ये टता 
राह्ि्य' विवत्तितस् । तद्षाक्यः प्रायुक्त | किन्त जन्मास - 
ज्येटमासयोरभावेऽपि च्यष्योर्बधवरयोः स्या निषिद्धा 

विवाहः । यदा ग्मः "र कन्यकायाञ्च च्चे- 

उतर बं भिधः । विवाहो नेव कर्तव्यो यदि खाश्िधनः 

तयोरिति" । तदेतइ्क्त' सन्यलता “नेवान्वोन्य' च्चे द्योः 
स्यादिवाहः” इति । ञ्चं ठन्नयनिषेधस्तिदोषाधिक्य 

सहचनार्थः | (अतःपरः ज्ये छगय्द्ख ज्वऽवाचकषलं समर्थितम्) 

अथाद्ापवाद् उच्यते केचिटिति । सन्यावश्चकत्वे थं 

। वङ्कि गङुत्तिकास्य' प्रोद्य त्यक्कः ज्वं भासेऽपि च्चे 

वरख कन्याया वा विवाहः शुभः इति केचिद् चः एतद्ध 

दुल्यन्याव्यत्नाञ्जे8पपंत्यस्य न च्ेषे इति सामान्यतो 
मङ्लमल्यनिपेेऽपि दरटव्य" यदाह भरद्ाजः“ज्यौठे च्येष 

स्य र्गत भारे चानलस्थिते | नोत् सवादीनि काथाखि 

दिग्द्भानि च वजेयेत्”। विथेषमाह स णव । “दशाह- 
श्व गगेस्तु लिद णाह वदस्य तिः । अकभोग्या नर्निभ- 

तो खनिः त्राह" पराशर "इति । तन््ान्तरेपि ।“रंत्तिका- 

स्य' रविन्त्यकत्वा ज्यंठे च्छेढख कारयेत् । उत्खषादीनि 
कार्याखि दिनानि दथ वर्जयेत् । नववन्धविवाहच्च चूडां 

कणस्य वेधनम् । च्येऽमासे न करवीत कल्यायज्ञे४षु- 
तरगनिति" । अतर ज्ये टएनदुहिलोज्यढमासवन््ा ग शौरे 

ऽपि भङ्गलढत्यनिषेधमादह वातृद्यः | ^नार्मगी्चे तथा 

क्यो भिवाहद्धौौलमेव च । च्चेठपत्रइद्ितोच न कु. 

वोत ब्रतन्तथा” | भरहाजेऽपि “मागयीषे तथा ज्यौ. 

क्ञौर प्ररिणय' व्रतम् । अगदएु्रुहित्ोश्च यल्ञतः परि- | 

वजयेत्” इति । (जेया ०त० । “चाद्यगर्भभवपुत्रकन्ययोः 

जेपरमासि न च जातु मङ्गलम्" इ क्तम् ) खयं च 

^खन्वकनां ज्येठ केजिन्दागेऽपि नेष्यते इय क्त' प्राक्, 
कंचिदुखहषं . भिशाचाराभाव' छछ.चवितुद्कुतम्" पो° 

धा०। “छतपरिखयात् षण्सासान्तः -सताकरपौडनः 

न च निजकृले तद्हा मण्डनादरपि सण्डनम् | `न च 

सहजयोदेये शालो; सडोदर्कन्यके न सदजखतोहा- 

ोऽवृदार्धे शुभे न पिदक्रिया” खचि "देदलोदीप- 

ज्यायेनातरामि निज्ञकृल दति सभ्चन्ध्रते निजदुले सवे | 

सुत परिणादिवाद्ात् परतः सौरमासषट्कषमध्य 
सुताया; कन्याया विवादो न खात् | उक्तञ्च वसिष्ठेन । 

"“युलोदाद्ान्नौव एत्र: कद्ाविद्ा षण्मासात्काय्यै खदा ह- 

कर्मे ति” । नारदोऽपि । “पुत्ोद्वाात्पर पव्रीविवाह्धो न 

ऋतुत्रये । कुर्यान्न व्रतसदाह' मङ्गलाच्रापि मङ्गलमिति” 

(ऋटदनां सौरत्वात. सौ रषर्सा सउच्जनसक्ताम्) अयञ्च निषेधः 
कुलपरोद्रर्व्यः । यद् वात्स्यः । “स्तरो विवाहः कुले निर्ममः 

कथ्यते पु विवाहः प्रवेशो वसिष्टादिभिञ्च | निर्गमाद्ादितो 

म प्रतेथोह्ित्तत्र स'वत्सरान्तोऽवधिः; क्ति तञ्चति । 

निजकृल इति । खधंथे युतरख कन्याया वा मर्डना- 

दिवाद्ान्म ण्डनञ्चौलष्ठपनयन' सदहानाम्नयादित्रतचतदय' 

समावर्तन वा तदत् धर्मासान्तमे कायम् । यदा- 

हातिः “कुले ऋटठत्रयादर्वाक सृण्डनान्न त मुण्डन- 

मितिः । तस्मान्त् डनान्प् डन" काच्य' तथा कन्या- 
विबाद्वादनन्तर' पुत्रस्य विवादः काय्यं इत्यथैः } यदाह 

नारदः । “्र्डनान्द्णडन' काथं मण्डनाद्ैव खणड न 

सिति" । वसिष्ठः “पुल्लीषिवाद्णात् परतः; सदैव शुभव्रद 

प॒लविवाहकर्मेति” नवेति, सहजयोः सोदरयोर््ालो- 

शद होद्रकन्ये न देये नोद्वाद्यो । उक्तः च नारदेन 

“नचेकजननोः यु'सोरेकजन्ये तु कन्यक्ते । नूनङ्दाचि- 

इदयाद्यो नेकद्। खर्डनदय भिति” “एकजन्य ठु कन्ये हं - 
युत्रयोनैकजन्ययोरिति" बसिषोक्तच । अत्र चकारोऽनुक्त 

सख्द्धया्ैः | तिनेकर्मौ वराय सहोद्रकन्याहयमपि न 

देयभित्यय ; । ““न ली द्यमेकखे प्रदद्यात्, कदाचनेति 

वसिष्ठोक्ते : नारदोपि । “प्रदा हो नेव कार्योनेको दु - 

हिटद्यिति । प्रत्यद्ा्ोविनिमयविवाद्धः मत्पुलाय 

चेन्तया सन्या दोयते तदा मयापि त्वद्युत्राय कन्या देये- 

त्येवं पणबन्धरूपः | ( परिषत्त ) ताड्यः पणबन्धोभगि - 

न्यादिदानेऽपि द्रष्टव्यः । सतख सूतञ्च चतौ सख्पाया- 
मित्ये करेषः; । सुताच छता च ठते पूर्व्मवदेकगेषः । 

खता च तञ्च सुतौपुमान् स्तियेत्यकयेषः | तौ च 

खते च इति छतेकयेषाश्णा न्दन्हः अलापि एनान् स्तिये- 

त्यकयेषः | सजा ते खताचचेति कम्मधारयः । तेषां 

सोद्रनाद,खां विवाह; अव दाद दषद्ध" सौरषरणसास- 

मध्ये न कार्यः | यदाहनारदः “विवाहस्तेकजन्यानं 
षण्मासाभ्यन्तरे यदि |, अखं्यं लिभिभे्तव्रं का विधवा 

भवेत्” । विवाह इ्यपलक्तणम् | तेन समानसंस्कार एक - 
१ ५ कन्ययेेश्चमे ५4 € 

सादजयोः पुनयोः अन्यो युलरकन्य न कायै 

ह 



उप { १२४७ 2) उप 

इत्यथ : | तया च ठङ्मनुः “एकमा टजयोरेकवत्सरे एर- 

षच्तियोः| न समानक्रियाङ्क वयान्याहमेदे विधीयते" 

दति) समानक्रिया चूडाकरणादिका एकवर्षमध्ये निषि- 

दत्य: | शकष्त्यर इति सावकाशकालब्योतनाय) 

षर्मासमध्ये तु सवेयेव न कार्यां | “विवाहस्तक- 

जन्यानां षर्सासाभ्य न्तरे यदीति" नारद्वाक्यखरसात् । 

- प्रराशरोऽपि ““एकोद्रप्रस्तानामेक खन् बल्घरे वदि । 
पाणिखहोभवेन्नन' तलका विधवा भवेदिति" 
त॒ल्यन्यायत्वाद्यन्नोपोतखस्का्् त्वात् तयोरन्यतरख 

नाश इत्ययः ^नैकदा खण्डनहयमिति'' वसिषोक्ते: । 

एकदा एकस्मिन् वर्षे" खण्डन च्चौल खपनयन' वा" “युत्रो- 

परिणयादरूध्वं' यावदिनिचतुट्यम् । एत्नरख 
कवीत नोदादहमिति रय दति” गगेवाक्यन्तु भिर 

माद विषयपू्ौक्तपराशरवा्यखरसात् । “साना- 
पि क्रिया काव्या मादमेदे तयैव च । विवाहे इड्डितुः 

काथ्येभ न विधाद्ख्दुददिनमिति' नौरदोक्तचच । वसिरेन ठ 

विभेषोऽभिद्ितः । ““रकोद्रप्रष्धतानां नात्र कार्यत्रयं 

भवेत् । भिन्नोदरप्ररतानां नेति शातातपोऽनवौदिति"। 

चौ लोपनयनविवाहद्प"' कायत्रयम् । तदुक्त च्यवनेन । 

“आदौ चौलं ततो मौञ्जी विवाह शुभप्रदः । मादमेदे 

बुैरक्तो मादरेक्ये न कचिदिति" 1 एषं स्विते भिन्नो- 

दरमङ्गलं सत्यावश्यकत्वे एकसिन् मरण्डपे न कार्यम् । 

किञ्च ग्टहनेद्ादाचाथमेदाद्वा कायं यदाह वसिः । 

“दिशोभनं ते कण्टहेऽपि नेष्ट शभ" त॒ पञचान्नगभिदि नेच । 

आवश्यकं शोमनसत्सतो वा हारेऽथवाचार्यविभेदतोऽपि?' 
दति! हारे हारभेदे । 

यमल जातयो स्लपत्ययो निय तका लानं जा तकमा दिकभै- 

णामेकक्रियानिषेधाभावो वर्षभेरेन तदसम्भवात् ] अतो यम- 

लजातयोरक्तानिपेधे। नास्ति । “रकख्डिन् वत्सरे प्रापने | 

द्यमलजातयोः। तौर द्धैव विवाद भौ) बन्धनमेव चेति'" 

पराशरोक्तेः, चौरन्चौलम् | भटकारिकायां च^टकख्िन् 

वतृखरे चैव वासरे मण्डपे तया । कत्तव्य मङ्गलं खस्ोभ्वा- 

लो्यंमलजातयोरिति"। तत्रापि च्चेशाचक्रमेख । “जन्य 

ञ्येोन चाह्धान' सुब्राह्वाण्यासपि ख्टतम् । यमयोञ्चव 

गरभेष्, जबऋअतोज्येता सतेति" मनक राद्योत्यन्नख च्येढठ- 

त्वम् । “यख जातख यमयोः पश्यति प्रथमं" खम् । 

सन्तानः प्रथमद्वंव तख्िन् च्यव प्रतिहितनिति'"। 

सन्तानोवंशः । शुभे इति शभे विबाहादिभङ्गलसत्ये पिढ- 

२१२ 

क्रिया खाइक्रिथा न कायां विषे णानभिधानात् कुलेऽयं- 

निषेध; मङ्गले नाप्यमङ्गलमिति"” नारदोक्त: । अम- 

क्लं च्राञ्जम् । त किन्तु सप्रे एव संङ्गले काथयैमित्ययैः । 
अथवा चराडदिने सभीपस्िते तद्ननरः लग्नसवधायय दिवा- 

हादिमङ्गलं कत्य' काग्यैमित्यधैः'"पौ०धा ० । “बध्वा वरखापि 

कुले लि पूरुषे नाश ब्रजेतकश्चन निश्चयो त्रम्! मासोत्तर तत्र 

विवाह इष्यते शान्याऽथय वा तकनिगेमे परोः"मृ*चि° 

““निञ्चयो त्तरं वाग्दानानन्तरं यदि बघ्वाः कन्यायास्तथा 

वरखयापि कले वंथे ततापि लिपूरुषमध्ये कच्चन सपिण्डो- 
नांष' व्रजेत् प्राभ्.यात् त्न मासोत्तर" सरणदिनादार- 

भ्य तिं शदिन प्रतिक्रूलं ततः शान्त्या खलुषठितिया दिवा 

खखेनेष्यते । उक्गञ्च॒द्टतिचन्द्रिकायाम् । “छते वा ङ्ः- 

श्ये पञ्ानष्डलुभेषति गोत्रिणः । तदा न भङ्गलं कां 

नारी धव्यद्' भर वमिति" । , विचेषमाह मेधातिथिः । 

““छुर्षलयपय्य ̀  प्रतिकूल" खगो तिणांम् । प्रवेणनिरमौ 
तदत् तथा खण्डनमण्डने” । इदं त॒ पिल्रादिभिन्न विषयं 

यथोक्तं माण्डव्येन “अन्येषां त॒ सपिण्डा 

नामाशौचं साससम्बितम् । तदन्ते शान्तिक रत्वा ततो- 

लग्न' विधोयते" इति} पिन्नादिभस्ये तु वियेषमाड 

शौनकः | “वरवध्वोः पिता माता पिटव्यञ्च सहोदरः । 

एतेषां प्रतिज्लज्च भद्ाविन्नप्रदं भवेत् । पिता पि- 

तासद्च्चंव माता वापि पितामहो । प्दव्यः स्तीतो- 

भ्वाता भगिनौ वा विवाद्हिता | शभिरेव विपद्नंच प्रति- 

कूलं बुधैः खटतभिति । ऋन्यौरपि विपन्न शच केचिद चुन तद्ध 

वेत्" अन्यैः उक्तो भ्ये ऽन्यं :। प्रतिक्रूलखछ नियतं कालम - 
साङ्य ४ “वाग्दानानन्तरं अल्ल कलयोः कश्यचिन्- 

जटति; । तदा संवत्सरा दरब" विवाहः शएभदो भवेत् । पि- 

ठराचौचमवदं स्यात् तदब्* भातुरेव हि 1. भासतरयञ्च 

भाग्यीयास्तदङ्खं भ्वाटषव्रयोः” । दैवन्नमनोहरे विगिषः 

“प्रतिकूले सपरिण्डख मासमेकं विषच्छयेत् । विवाहस्तु 

ततः; पञ्चात् तयोरेव विधीयते । इर्भतते राष्ठमङ्ग च पि- 

लनो प्राणसंशये । प्रौढायामपि कन्यायां प्रतिक्रुलं न दष्य- 

तोतिमेधातिधिः।“ द षेरोगाभिभूतदख दूरुदेथस्थितख्य च । 

उद्ासवर्सिनच्वौव प्रतिकलं न विद्यते | सङ्कटे समतप्राप्र 

यान्नवल्केन योगिना । शान्तिङक्ता गणेशस्य कत्वा तां 

शुभमाचरेत् । अशत्वा शान्तिक यस्तु मिषधे सति द्ाखूणे । 

चः करोति शुभं तावदिन्न' तद पदेपदे इति । अथाव- 

श्य त्यो ऽपवाद माहा धवेति । ““खस्वषणेपरस्लारे णा शौ च नि - 
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भने मर्थाशौचनिगमे सति शान्या च खदलुटितया 

विवाहः कायी इति परेराचयरिष्यते | यदाह मेधा- 
तिथि; । ^ परो तकाया ख्यनिपरत्य चरेचराभ्युदयक्रियाभिति + 

ज्योतिःप्रकायरेऽपि । “प्रतिक्रलेऽपि कत्तं व्योषिवाहोमाष- 

` मन्ततरा | शान्ति विधायगां दत्ता वाग्दानादि चरोद्बधः' 

दति | सेत्यावणश्यकत्व सखसखाथोचाद्नन्तर' भासमध्ये ऽपि 

शान्ति" विधाय विवाहः काय्यं इत्यर्थः पोण्धा०“.बूडा 

ज्रतञ्चापि विवाहतोग्रताञ्जूडा नेटा एरुषलयान्तरे । बधू- 

प्रजेशाञ्च छतापिनिमेभः षर्मासतोवाऽव् द्विभेद्तः शलः 

खर्चि० “डा चौलं तरतम पनयनञ्च अपिशन्दान् 

सहानाश्नयादिसमावत्त नच्च विवाहात् परतः षुरुष- 

तरवान्तरणव नेष्टम् । तथा ब्रताइपनयनाञ्, डा एरुषलय- 

पर््थान्त' नेष्टा । तथा बध्वाः सुषायाः कनप्रायाः षि- 

नि्गेमोऽपि पुरुषतरयपर््न्ते नेष्टः एतनुमूलबाक्य' ^एुरुषल्- 
यपय्यन्भिलयादि"“खांदौ चौलं ततो मौ द्लोद्यादि''च प्रा 

ग्लिखितसम् । त्ानुमूल रुषस्य चतौ नाय 

दोषः । स चायं दोषः एरुषत्रये षण्णमासपय्धन्तेव अतः 
षणमासत दति भासषट् कानन्तरमय' व्ययस््रोऽपि विवा 

दिः सवौविधिः शुभः | रएतनमृलवा क्यम् “क्ले 

ऋट॒त्यदूर्वाक्" इत्यादि प्रागुक्तम् । अलापवाद् उच्यते 
वेति अथवाऽव्दभेदात् वर्मेदात् षण्मासमध्ये ऽपि 

शभः । यथा मवे सासि भिवादहो व॑शाच्े चौलं यन्नो- 

यतं वा ` भवल्ये वेयः । तडक्गः संड्ितासारावल्याम् 
(1; न न्द 

। ^ क 8 
५ 1 = 

शतमासान्रखाप्य पलत्तणं चैनपदं चोत्तरवर्षगतवैशाखा 
द्य्.पलक्णं तत्र केठतिकन्यायेन यल खलङ्कालान्तर' व्ा- 
पि निषेधाभावस्लबोऽधिकव्यवधाने किं वाच्यस्, अव्द्- 

भेदस्य प्रयोजकत्वात्” पौ०धा०। अथ प्रसङ्गानुमूचादि 
ष्त्पन्नयोबैधूवरयोः अशुरादिपौडकतमाह “्नचरुविना- 

शमचह्िजौ सतरां बिधन्तः कन्यासुतौ निकःतिजौखगशुर' 
तच्च । ज्येष्ाभजाततनया खधवा्रजच्च शक्राग्निजा 
भवति देवरना शकर", छ०वि० । “अद्हिजावान्चे षोत्- 
पन्नौ कन्याञ्चुतौ खचराः सा्चा्कत्त माठमिनाथ' विधन्त 

करतः तयाः निकतिजौ मूलोत्पन्नौ कन्यासततौ अशुर 

तोभारयतः ! जउक्गञ्च वसेन “नेकऋयभोदह्ध, ततः 

छता वा मा्ादवण्ं श्रशुरं निहन्ति! तदन््यपादे जनितो 
निहन्ति नेवोतक्रमेणाह्िभवः कललरभिति" अभव 

इति घुःस्लमविवश्जितसम् । छतः उता वेति पूव्वौकतेः 

^नूलजा शुरं हन्ति व्यालजा च तदङ्गनामिति""नारटौ- 

क्तख तख चआशुरस्याङ्गनां पलोम् । बरख कन्याया 
कासा्तान््मातरः नतु सापल्नमातरं इन्तीत्यथेः | तदेव 

स्य दशक्त' पसिषेनः । “जनकं जननो इन्ति भत् मैला“ 

ह्धिष्णजा” । तुलयन्यायत्वात् कन्याया अपि सान्ता 

न्ातरम् | च्चेति च्चेानक्तनोत्पन्नकनवुः खधवा- 

सलं भर्ंज्यस्नातर' इनि । अकाग्निजा विशाखा- 

नच्चनोत्पच्चकन्या देवरख भक्तः: कनिष्बन्धनां शकलं 
भवतिः" } यदाह वखिष्ठः | “"इुरेशताराजनिता धवा्रज्ं 

दिदेबताराजनिता त॒ देवरमिनि”। इन्तोत्यहवत्तं ते । ना- 

स्दोऽपि । “न्रौ पत्यखजं इन्ति देवरन्त॒दिदेवजेति" पो* 

धाण०्तु विरेषः्वीणाद्यपादन्नयजा कन्या देवस्सौ ख्यद्] | 

भूलान्त्य पादसार्पाद्यपादजातौ तयोः शभौः' । छन्वि०. 

होश विशाखा | यदाह च्यवनः | “विशाखा ठवलया- 

सक्ता देवरखख शभावद्ा । विशाखा इशिकोद्ध.ता देवर 

इन्त्यसंययनिति"। दृड्धनारदोऽपि “न न्ति देवर 

कन्या ठलाभिच्रिदेषजा । चठथेपादजा व्याज्या इटा 

हदिकषचछधत्” । तच्छादिथाखाचतधेषादे निषेधः फ- 

लित इतः । मूकेति । तयोः अश्ुरच्रशरोः मूल- 

चतु्चर्णोत्पन्नौ तो कन्याद्धतौ अशरसोख्कदौ | 

आत षाद्यचरण्ोतपन्नौ कन्यातौ तयोः सौख्यदौ तदुक्त" 
नारदेन । “छत; छता वा नियतं शुर हन्ति भूलजः । 

सदन्त्यपादजोनेश वथाऽ्ञ षाद्यपादजः' अत्र पुःसवभविव- 

शितं ठः ख ख्व"पौण्धा०) इति बधृवरयोः सामान्य 
लोयुणदोषविचारः 

अथ बधुवरयो्मेलकम् । तत्र क्रटान्यनेकविधानि त्न 

कैचिहश कूटान्याह्छः । तदह नारदः । “दिनं गणच्च 

माडेन्द्र स्त्ोदीर्ष' योनिरेव च | राशिराश्यधिपौ रञ्ज्, 

बग्ं वेधो दय ताः” । “घनच वेकरूटञ्च मानद 

बा ततः परम् । णते हाद्य योगाश्च प्रीतिभेदाः 

प्रकीर्तिताः” । अन्ये ऽटाद् चकूटानप्राङ्ः । यदाद मनैः 

“मेन्द्र गणक्ट ञ्च दिनङ्रटञ्च योनिजम् । स्त्रीदोषः 

रज्ज करूटञ्च वश्' व्ांख्यकूटकम् । राशिराश्यधिपाख्े 
च वेधौ नाद्याख्यकूटकषम् । भूतलिङ्गाख्यकूट ञ्च जात्याख्य 

पञ्चिकूटकम् । योगिनौगोतरङूटन्त॒ जट त्यष्टादभैव ठ । 

दम्म्योरडिकारीखि यत्ाङधिन्त्यानि शास्तः'इति । तव् 

दशादिङ्कटामां वत्ते थविथेषप्रसिद्चतवात् तानि विहाय 
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सवेदेशप्रसिद्खान्यद्करुटानि सलक्षणानि चाह पौण्धा० 

“वर्येवश्य' तया तारा योनिच्च सहमैलकम् । गणमे- 
नम्भज्कञ्च नाडो चेते रणाधिकाः'सु°वि०। 

“दते राशिङ्टमेदवादिनेत्यां सत्यां य॒णाधिका 

खक्ादियुणाधिकाःख; । वशीसेन्रा्ेकगुणः, व्यं हौ 

सुखौ, तारायां त्रयोयुणाः, योनिना चत्वारः, यइने- 

त्रां ` पञ्च, गण्मत्यां षट्, सद्धक्ूटे सप्र, नाङीभे- 

देऽ्टौ इत्यथैः | तदुक्तम् “व्णौवश्य' तारा योनिपह- 

भक्टनाडिकाञ्चेति | न्नेया ययोररं ते बलिनः स्तीषुः- 

सयोषेटन "दति । देवन्नमनोहरेऽपि । ¢“ नाडङोमेदे यणा 
अषौ सप्र रद्राथिक्ुटके | षट गुणा गणसैत्रयाच्चसौहहाद् 

पञ्चक तयोः । योनिनैत्राद्च चत्वारस्त्रयस्ताराबले 

रणा; । वश्च हौ चौ पोकञौ वथंरक्ः प्रकोतति - 
त; इति'9पौ ° घा०। तत्रादौ वकमा 

“"दिजाकरषालिककंटास्ततो न्टपा विशोऽङ्त्रजाः । 

वरस वथेलोऽधिका बधूने शखते वधैः” म् °्वि०। 

“सीनदविकककरा शयो {द् जाः जाद्यणाः। ततोऽनन्तरमन्ये 

भेषरिहधन्राशयोन्टपाः च्लिया; । इषकन्यामकराविशो 

दैग्याः 1 भिधुनतलाङ्गम्भा ऋडःत्रिजाः श्ट्राः । ततश्च 

वधूवरराग्लोकथौँ ज्ञात्वा वरस्य वर्णतः जाद्धणादिकाद्- 

बधुरधिका च्चे तव्या बुधेन शश्छते । किन्तु समा होना 
वाश्यत द्र्भः। यदाह नारदः ।““जषालिककेटा विप्रा 

सतदरध्वाः चतियादयः। व्राः स्त्रीराशौ सभे- 

होने तथा शुभम् । वणेज्चेष्टा तुया नारी वणंोनः 

स्तु यः पुमान् ¦ विवाहं यदि कुर्वीति तसया भक्तां विन- 

श्यति" अलौजञो यणो व्थाधिके वरे बेसन वा वसद्धोने 

त य॒णाभावः तदुक्घ' दंवन्तमनोष्रे । “रकोगुखः सटग्वरणे 

तथा वर्थ षरे । छहोनवर्ं षरे ून्य' के ऽप्याह; स्ये 

दलमिति । दखमङम् । पो० धा० । अथ वण्यकटम् । 

“हित्वा श्डगेन्द्र' नरराशिषश्याः सवे तेषां जललजाच- 

भक्ताः | सर्वे$पि सिंहख वे विनालिंन्नेय' नराणां 

व्यहारतोऽन्यत्" सु° चि । . “नरराशयो मियनकन्या 

तलाः एषां सर्वेऽपि मेषादयः सिंहं ्यक्घा वश्याः नदु 

भदुष्याणां जलचराः कथं वश्याः यत उभयोः सह्ाष- 

ख्यानाभाव इत्यत आह तथेति | णषां नरराच्ोनां 

जलजाः कर्कीमकरकृम्भमोनास्तु भच्छयाः किं उनका 

दति चयतु" तुशब्दः । सिख वरे अलिं हश्धिक विना 

सरै राथयोवशपाः अन्यदक्त चतुषपदानां स्यलचराणां 

| 

उप 

चत्ःपदजलचराणां वा प्र्यर' वशपावथय, नराणां 

सहष्याणां व्यहारतो ज्ञेय" यदाह वसिष्ठः “वथप्रासत्य- 

क्ता राथयोऽन्ये न्टभानां सिंहन्तखाऽग्येवमन्ये विधेया, । 

कोटन्यकल्वा लोकतोन्यत्मसिद्गम् वथरावशय नेव तो- 

यालयाल्योः"” तोयाक्लया जलचराः चचलिद्चते पर. 

शमर वश्या नेव खयुरियथेः । अनर शुणविभागो देवन्नम ° 
“सख्य' वैरं च भच्यः च बश्यमाङस्िधा बधा; । 
वैरे भच्छे शणाभावोदुयोः सख गुणद्यम् । व्यैरे 
यणस्तेको वश्यभन्यय योऽङ्खंक इति” यद्यपौद्' बधू- 

वरयोः. परस्यर' तुल्यभेषोक्तं कयापि स्यावण्यकत्व 
वरः प्रति भच्यत बश्डत्ववा स्तिवोऽेच्यनतु षि- 
परोत' ““वशच्ये्ठा त या नारीत्यनेन^ समानन्यायलात् 

“अन्यो न्यवश्य त्वे दत्तमेव "पो ° घा०। अच तार कूटम् । 
(कन्यत्तौ इरभं यावत् कन्याभं वरभाद्पि | गखयेन्नव- 

ृच्छेषे तोषुद्धिभमसत् खडतम्"” छ०चि ° “कन्याजन््रनच्- 

त्वात् वरनच्तन यावद्ृणवेत्तथा वरनच्षल्रादपि क्न्या- 

न्त ल्र' गणवेत्ततोऽवगतेऽद्े नवमिर्भक्तं यदबथिषट' तद्धेव् 

लिपञ्चसप्रभितम्भवेत्तद्ाऽसत् आअशुमद् श्टतमन्यथा 

दि्वितुःषडषटनवरभित ञ्च त्पात्तदा शुभमित्यथा इक्गन्भवति 

यदाह नारद; “स्त्ीभमारभ्य गणने नवपर्खखायतः 

क्रमात् । जनलिपञ्चसप्रस्वभ्पृम्भ खादहस्नायनम् | 

षम्भरमारभ्य गणने स्त्रोभञ्जन्ादिके स्थले | स्तमोविनाथो 

भरेत ्ादिगकूटं विवज्ञयेत्” दिनज्ुटः ताराकूटम् । 
शा क वेऽपि"नर क्तौ दणयेदयावत्कन्वङ्कान्यभादपि | वरं न 

वक च्छो षास्ताराः सन्ति परछरम्। त्यक्घा लिपञ्चसप्राख्याः 

` शंषोद्वाे मिथः शुभाः "इति यत्त कश्यपेन ” ““गखवेत्कन्य- 

काधिष्णपरादाटनत्या वरजन्दभम् । जनविपञ्चसप्र्े हि- 

त्वाऽन्य्ं, शएभप्रदभिति" । कन्वान्नादेव गणनोक्ता | 

छत एव “भोरूभाद्चलपञ्चुटतोया; भोकवैरविपरदेव च 

तारा"दति केशवार्के्ा युक्ता सा त्वावश्चक्षद्योतन1थां । त- 

याहि । इयोरपि परस्मररनच त्रगणने शभ द च्छममेवाशभ- 

द्ध दशुभमेव तलै ष्मा दन्यतरनच्लगणनयाऽशुभत्वेऽपि स्त्री- 
तत्तलाद्रन क्षल: त्वशुभं नापेक्तितव्यभेवेति भावः । अत 

शणविभागो देवन्नम० । ““एकतोलभ्यते तारा शुभा- 

चवैवाशुभाऽन्यतः । तदा साङ्गो युणच्लौव ताराशुङ्खया मिथ 

स्त्य! । उभयोने शुभा तारा तद् अन्य समादियेदिति"" 

अन यद्यपि नार्दादिभिर्जन्मतारा निषदि क्तम् । तदः 

न्यदेता एकन तावत् “राण्ेक्ये बेद्धिन्नष्डलन्दयो : 
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` -द्याच्रक्षलौ क्यो राशियुम्मन्तथेवेति” वच्छमाणत्वाचनोक्तम् । 

दशमैकोनविंशतितारथोस्तु निषेधो इटभङ्रटे ज्ञेयः । 

सद्कूट त दोषाभावणव"| पो °धाण्योनिङ्कुटमाह"अच्चि- 

नयम्ब्.पयोहयोनिगदितः श्व त्यकयोः कासरः, सिंहोवसख- 

` जपाद्भयोः सम दितोवास्यान्त्ययोः कङडरः । मेषोदेवएरो- 

हितानलभयो; कर्णाम्ब नोक्षीनरः सां चा भिजितोस्तयैष 

नङ्गलचन्द्राजयोन्योरह्िः । च्चे शामेन्रभयोः कुरङ्ग उ- 

दितो मूलाद्रयोःचा तथा, माजांरोऽदितिसापेयोरथ 

भधायोन्योस्तयेवोन्द रूः । व्याघोद्धो्भविल्नयोरपि च 

राम शवबभ्नगचयोर्योनिः पादगयोःपरस्छरलावर 

भयोन्योखूयजेत्” ख०चि० “अञ्िनौशततारयोहवः अ- 

छयोनिरुक्तः१ खातोहस्तयोः कासारोमह्हिषःर । वसख- 

जपाह्योषेनिष्ापूष्वाभाद्रपदयोः सिंहः 1 याम्यान्य- 

यौर्भरणोरेवत्योः कञ्जरोहस्तो ४ । षष्यशत्तिकयोः मेषः५ 

कर्णम्बनोः आअवणमून्वांषादयोवानरःखात्दै । उन्त- 

 राषाढाभिजितोभङलः ७ चान्द्र श्टगः अज्ञयोनित्रं - 

ष्मा बद्ध" रोहिणो तयोरद्िः सर्प;८ | च्चे ठाङुराधयोः 

करङ्गो ह(रिण्डदितः€। मूलाद्रंयोः खा कक्रः१० । तथा 

एनवैश्ञसषे षयोमां जारः २१। मवापुष्वाफलान्यो न्दु स- 

` मूषिकः १२। दों विशाखा चित तयोवयाश्रः१३। आयै- 

मस् उत्तरफल्गनो वन्न चोखन्तरभाद्रपदा तयोर्गौ १ ४। 

वत्फलमाह पाद्गयोरिति । एकस्िन् पादे ्लोकचरणे 

उक्तनक्तत्रयोन्योः परस्पर" सहावर भवेदन्यथा नेत्यथैः । 

यथा| “खञ्िन्यम्ब पयोडहेयो निगदितः ख्वात्यकयो; कासरः 

इतिपादस्तलोक्तयोन्योर चरम ह्िषयोमद्ावेर भवेत् । णवं 

सिंह स्िनोरित्या दिष्वपि दर्व्यम् । यद् वसिः । अ- 

च भनेषभजगद यङो ठमेषौतुभूषकमथोन्दु खगोललापाः । 

शाद् लमाह्िषगवारिष्टगदयं चा कौोशोऽय बभ 

युगकोशगवाच्रसिंहाः | गौकुञ्चराविति यथाक्रममाचि- 

नादिभानान्भवन्ति खल कल्यितयोनिद्पाः । लूलापो स- 

हषः, गवारि्व्याघ्रः कोशोवानरः बभ्व् नेडुल;।“बभ्व रगं 

च णमिभेन्द्र स 'हमोत्या खलं ्न्वजवानरौ च । गोव्या- 

त्रम्चोत्तरमाह्हिषञ्च वैरं नायौनुप्टत्ययोश्चे ति" णएत- 
तृफल' सापवादमाहालिः | ““र्कयोनिष सम्प्यौ द- 

भ्प्योः सङ्गमः सदा| भिच्नयोनिमु भध्यःखाद्रिभावो 

न॒ चेत्तयोः। योनेरभावे नोदट्वादः स त॒ काय्य 

वियोगदः । राथिर्बण्येञ्च यद्यसि कारयेच्र त॒ दोषभाक्? 

आल्न युणत्रिभागेदैःन्नमण ““अष्टाविंशतिताराणां येानयस्तु 

उप. 

चतुदश | सत्र चेवातिमेल्नद्च विवादे नरयेषितेः। 

मह्ादैरे च वैरे च स्वभावे च यथाक्रमम् | नेतरे चैवाति- 

मैते च चखेन्दित्निचतुगुषयाः” पौशधा०। अथ डमली 

“मित्राणि द्यमणेः कजेज्य यशिनः शुक्राकजौ वैरिणौ, 

सौम्याय समो, विधोबुधरवी भित, न चाख्ध द्षित् । 
शेषाञ्चास्य समाः, कुजख शृ ष्द्चन्दरो क्रया, बुधः 

शल्, श्ुक्रथनो समौ च, ष्ट नोः चिताइस्करौ । 
मित्रे, चाख रिः शो, . भानच्छाजाः समा, गोष्पते- 

भिलास्लकेकजेन्द्योब्धितौ चत्र. समः रूं जः। मिते - 
सौम्य शनौ, कतेःशश्िरवो शलर,, कजेन्यौ समौ । भले 

शुक्रवु धौ,नेः शशिरविच्डाजा दि षोऽऽन्यः ससः*ख°वि ° 

णतफल' सापताद्माह जगन्म्ोने वसिष्ठः 

“अन्योनप्रमिल्न' शस्त खात. समभित त॒ मध्यमम् । 

उदासोन" कनिष्ट' खान, तिद शाल्वं खढतम् । शब्, - 

भित्रञ्च विनयं दम्पत्योः कलङ्प्रदस् -अन्योन्यसम शत् तव" 

दगम्प्योिरहप्रदम्" ` खअस्ापवादस्तव्रौव “राथिनाये विरङधे- 

$पि सबलावंशकाधिपौ, वन्डलऽपि च कन्त॑व्यं दस्पल्योः 
शुभमिच्छता । अतु गुणने दवन्नम० । “यहमैतद" 

सप्रपिधं यणा; पञ्च प्रकोत्तिताः । तत्रकाथिपतितवे च 

भितृत्वे युणपञ्चकम् । चत्वार; समभितृत्े दुयोः शाम्य - 

तयो यणाः । भिलवेरे युखच्चैकः समवेरे य॒णा्वकम् | 
परस्रखेटपेरे यु णण्छन्य' विनिदिं चेद् । असङ्ग समभि- ` 

लादौ व्येका खाया ययोादिताः"पो०धा०। अथ गणकरटम् । 
“रलोनरामरगणाः ्रमतोमघाह्िवखिन्द्रमूलवरुणानलत 

त्तराधाः। पूवात्तराल्रयविधाटयनेभानि ंलादिवोन्द् ह- 

रिपौष्णससज्ञघनि ' छ चि 

“क्रमतः रत्तोनरामरगणाः वाक्यत्रयेणोच्यन्ते । 

मघा प्रसिद्धा अदह्िरक्लोषा वसधैनि्ा इन्द्रोच्येग 

मूलं प्रसिङ्धं वरुणः शततारका अनलः टठत्तिका ` 

वन्ञा चिला राधा विशाखा रतानि भानि रोगः । 

पर्वा्नयम् उत्तराल्रयं चेयेव" षडभानि विधाता रोहिणो 

यमोभरणो ईशः आदर एतानि भानि नरगणोमरुष्यगणः। 

नेलमल्राधा अदितिः पुनरः इन्दुमगः इरिः च 

वणः पौष्ण रेवतो मरत् खातिः लघ्नि अञ्खिनोद्- 

स्तपुष्यखि एतानि भान्यभरगखो देवगण इति. यदाह 

नारद्: । ““र्तोगणः पित्वा द्रि देव्येन्द्रतारकाः । वद 
वारोमूला हिक्का भियुताख्वत : | तिकलः पूवात्त. 

राधादयभमाेण्नारकाः | इति मल्मेगणोन्नेयः खद 
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संत्रगणः परे। इयादित्याकंशायुन्यमितरा चो जचेन्दुतारकाः'' 

पौन्धा० | फलमा | ^“निजनिजगणमध्ये प्रोति- 

रत्य तभा खाद्मरमदजयो; सा मध्यमा सुप्रेदिटा । 

अद॒रमनुजयोचेन्न्छरोष प्रदरो ददुजविब्धयो' खादर 

नेकान्ततोऽल' छर०्चि० | ^“असुरमतुजयोः रा्तसमनु- 

ष्यगण्योः तठ सयोः ऋच् रेव प्रदिट उक्तः इयोर्वा- 
न्यतरस्य वेत्वाकाङ्कायां प्रजलेन द््वेलं बाध्यते इति 

न्यायेन मलुष्यगण्यैव नाथः, यदाद नारद्: । ““दश्पत्यो 

लद्मभे चकगणे प्रोतिरनेकधा | मध्यमा देवमर्त्यानां रच्ोनणां 

तयोमृतिः प; “खगणे चोत्तमा प्रौतिमध्यमाऽमरम- 

व्योः । मुल्यं रा्चसयोवैरमद्वराद्रयोरपोति"' अयमथः 
षर्षोरचोगणः स्त्र सरष्यगणा तदा वैर, यदि वैपरीत्य 

षदा य; । तथा एरुषोरकलोगखः स्तो देवगणा तदा 

वैर वैपरीत्ये सतिः। उक्त' च 1 “रासो यदिवा नारी 
भरो भवति स्दषः ¦ ऋन्यस्तत्र न सन्द् हो विपरीतः 

शुभावहः"? । शाङ्गवे । ^र्चोगणः पुमान् खाञ्त्कन्या 

भवति भानव | केऽपौच्छनि तदोदाह व्यस्तहोऽपीड 

भेच्छतोति"। एतननुल्यचायत्वाट् बरा्षसयोरपि द्रश्त्यम् । 
त्र शुणविभागो देवन्नम ०। ^“षडगुणा गणसादश्यो पञ्च 

खयः द्ुरमारषे । नार्या देबोनरः पुसच्चत्वारोवा शुणा- 

स्त्रयः । देवराच्चलयो; शून्य तथैव नररच्तसोः। षती 

र्तोगश्यो यत्र ना्यदेभोऽथ वा नरः| युणौ हौ कमतशं- 

को गुणोखाद्योऽन्यथा म होति" अखखापवाद्माह गगं;। 

“पहमैत्री च राशशेावि द्यते नियत' यदि । न गणाभौव 

जनितः दूषणं द्ादुविरोधनम्” । अल्िरपि : राशौ 

शयोः इ्द्भाने मित्रत्वं वांशनाययोः। गणादिदोच्छेऽप्ु- 

दाहः एनपौ लरपरद्धनः” । अमु परिहार न्यक्द्प्यये 

वच्यति । भदुरपि । ““यहनेती च रञ्ज यदि नाडो 

श्रथन तयोः। विगाहः शुभदः कन्या राच्चसी वा नरोनरः” 

दूति पौश्धा०। रज्जक्रटमन्यत ग्यम् । अथयमभ्करटम्, ष्ट्य; 

घटकाष्के स्योऽपत्यद्धानिन वातजे । दिद्ाद्श निधनत्व 

इयोरन्यत्र सौ ख्यरत्"ख ° चि०। “शस्तरीषुसराश्चो: परश्र 

बषादटमराशित्वे सति मल्य॒क्तयः। यथा मेषकन्ययोः 

टषधदुषोः । एश" नवात्जे नवप ञ्चमेऽपत्यानां बालानां 

अथा सिंहधलुषोः एव॑ दिहादचे 

यथा भेषटषयोः च्- 

इानिनाचः खात् । 

सति निद्धनत्व' दारिद्य' खात् । 

न्यत्र ठतीयकाद् गे चतुर्द्शमे समयप्रमे षा सति सौख्य- 

जत्मायिपीडन' स्यात् । यदाह नारदः “षट्काष्टके 

५४ वाठ भंग रे 
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मृि्मन्द्नवभे त्वनपत्यता } नेल" दिदादथेऽन्येषु दश्मत्योः 

मरौतिरुचतमेति”। अल् विथेषोज्यो विः प्रका “धु ला रहात 

खतगृहे छता च कन्या धमे स्थित? धनवतो पतिवज्ञभा 

च | हिदादथे धनग्टद्े धनहा च कन्या रिपफे स्थिता धनवती 
पतिवज्ञभा चेति" । अन्वञ्च । “ब्धः कुलोरेख घटेन सि- 

छोरप्रदः खात् सभसप्रकोयम् । तला ब्डगेयाथ षेण 

सिहो मेषेण ककौभिधुनेन मोन: । चापेन कन्या धटभेन 

चालिदैर्माग्यरन्ये दथतरयैकेऽद्धिनिति” पोन्धा० अ- 

लापवादः “परोक्तं दुष्टभक्ूटञे परिणयस्ते काधिपत्ये शुभो - 

ऽ्यो राथोचरौ्देऽप्रि गदितो नाद्चणु्धर्यदि । 
अन्यऽ" यपयोगैलित्वखख्िते नाड्लशद्धौ तथा तारा- 

शिवेन. राशिव्ताभातै निरक्तो बषः” ख.चि. 1- 

“प्रोक्ते इषटराथिक्रटे खल्पि हयेःस्त्र पुरुषराण्ये।रेका 

धिष्ण्ये एकषखासित्व परिणये विवाहः शएमेगदितः. 1 

यथा षट्का्के मेषडचिक्गयो सलुलाडषये्वां । नवमपञ्चमे 

त्वे काधिपव्याभवः; | दिद्वादये सकरङम्भपरोः । अय 

त्रा राशथोञ्वराः राचिखाभिनेः सौद्रे मले प्ररि 

शयः शुभागदितः यथा षट्काष्टके सोनसिंहयेरिष्ा- 

ठौ, नयपञ्चमे मेषधदुषेारिव्यादौ । दिदादथे मोनमेषयेा- 

स्वादौ । यदाह वलि; "द्वाद वा नवपञ्चमे षा 

षट्काष्टके रा्सयेषितेावां | एक्ञाधिपत्ये भवनेशनेनेय 

शभाय पाणिं विधेयनिति” राजमा० “भवेन्ति- 
कोणे बडघलवित्तं दददे चाचेमुपैति कन्या । षट्का- 
टके सौ ख्यफलं विधत्ते श्लो णां विवादे सहं जीभाते"” 

इति ठकाधिप्येपीति शेष; | अतण यहनैलक।- 

धिपत्याभावे वैरषट्काषटकनित्यादि वदन्ति । यदादना 

रदः ““वेरषट्काटकं मेषकन्ययेषैटमीनवेः । चापे त्तये- 
नैयुक् कोटभयेः दुन्धकृलोरयोः.। पञ्चाख सगय रजन. 
राणः प्रोक्तोऽशुभप्रदः" इति । उच्चा इषः चापोत्तयोरि- 
रित्यकारान्तनिदेथच्छान्द्सः । रएतद्धिच्च' भिलरषट्काटक 

भिव्या्ः । तदुक्त जगन्मोहने  “जिन्षट्काटक' कोट- 
भेषयेेषज कयोः । ककि चापभये भैनिसिं येम गयुग्मयेा। 

कन्यकाकुग्भयोरन्यत् प्रयलादेधे वजयेदिति"” | खवच्च य- 

चनैल भावे बेरनषपञ्चममित्याः । तथा च चाङधरीये- 

पक्र; । "'मोनालिभ्यां बते कोटे कम्प निंधुनसंयुते । 

भकरे कन्यकायुक्तो न कुयान्नवपञ्चभे" इति, 

दशस नवपञ्चमख फलान्तरम् कचित् यवा 

च्चे1तिनिजन्धे धाङ्गधरः । ""वरबध्वेपमौहटपिनरेा जीते 

एता- 
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स्दिना शत् । लिकोण्मीनकोटादंय न खादन्यव् दोग 

द्मिति" | एतत्फलमनाषेत्वाद्पेच्छम् । इतोन्यज्ख नेष 

धिंदहादिक' नवपञ्मं सहेन सत्वान्मिल् नवपद्चमसिति 

नलु मोनकर्ादिकमपि त्िशोणं पहमेलीसचचन्िलनवप- 

ममिव, कयं ? युरोचन्द्रोमितनेव चन्द्रद्यत युः 

समोऽपि भितुमिव “खपदोषतेय विगुण गुखः”* दूति 

श्यायात्तथा खति विकोखदेषोच्छेदापचचिः सादिति 

चेत् उच्यते यत द्योकल्य भितूत्वभपरस् खमलन्ततु 

इषटनवपञ्चमभिति व्यव्डारः | ताइथ' भोनककोद्कि' 

लिक णचत्यनेव सम्भवति । यतु दमयोरपि , खडमे- 
लो ततव भेषसिं हादिके. नितनवपञ्चममिति व्यवहृतिः । 

यञ्च परिहारो वरबध्वोमाढपिदोरिलखाि देाषा- 

भ्तरस्य सन्यसति वा समूकत्व नाको भवति ठच्यन्या- 

यलात् | तमातापिदकयास्तु षरबध्वोनाय दोषो- 

न्धः एव" द्विदादयेऽपि तथा जगन्मोहन वदि 

कण्यरौ । “"दिहादं शुभं प्रोक्त नौनादौ इुम्भराशिष् । 

मेषाद्ययुन्मराथौ त॒ जिष्ठेनत्व' न संशयः | “आयुष्य 

सम्यम् तनोगतम्पत् पुन धे सम्यत्म तिसौ ्वसम्पत् । सौनाभ्य 

सम्मद्धनधान्यसम्पत् भषादियुन्मो क्रमतः फलानि । 

अज्ञादियुन्मे क्रमतः फलानि दे वेधव्यम्डुनै धचन्धनानि । 

विवे।गसन्तापसतीव दुःख" वसिष्टगर्गप्रसखेः खटतानि" 

दूति | अथेदपिधेऽपि परोतिषट्काटकादिविषवे नाङ्ोदोषः 

सया याज्य एवेत्याह नाड्ाचयुद्िवदोति । वच्छमाणानां 

लितिधनाडोनचनाणां शुद्धिः स्त्ीुरषनक्तत्रस्थितिरे- 

कल्यां कलयापि नद्यां यदि न भव्ति तद् प्रोतिषट्का्- 

कादि मवति तदा वि्राहः कायः। यदयं कथां नादयां स्तरोषु- 

रुषनज्लस्यिति्तद्ा तु नैव विवाडइः। उक्तञ्च रव्रनालायाम् 

““मवनपतिुद्त्व' स्या त्त ैकाधिपत्यं यदि भवनशित्वद्चौव 

षट्काटकेऽपि । गुभरदिह विषाडोऽन्योन्यतारा विशुद्धौ 

यदि खल् फणिचक्र खान्न नाङ़ोषमाज"इति । अपिश 

ब्दान्नपमपञ्चमदिदादयोरपि | अलु केचित् ष्ड़ट्क- 

सदेव मरण््पानिट्फलश्रवणान्न तस्ापवाद्कः षट्काषके- 

पोति परिहारः, किन्तु निन्दां प्रतिपादयतोऽपिश्ड्दान्त 
ख॒ वाक्यद्याधिपतिनैलरपादियुण्पशसादारा नवपञ्चम- 

दिद्ादथयोरेव द्टभकूटवेिधानपयेवसानात्तयोरवाप- 

वाद्क इति यथा ब्रह्महापि नरः पूज्यो यदि खाहि 
घुल धनमिति” अत्र वाक्यो धनस्तुति्धनवन्नरपूजापरा न 

ठ धनवद्िप्पननरपूजापरापौति नेव" वोचः “दिद्ादे । 

मव्यञ्चमे वा षटकाषटके' इत्यादि दबिष्ादिशाक्यानि इ्टभ- 
करटा प्वादभूतान्यधिपतिलयद्विशि्ट षडटका{द विद् 

भते। षट्काष्टके चछयुरित्यादीनि जिन्दा यवाद्वा क्यानि-. 

ष परपस्लबड्टकादितिषयाखि अन्यथा द्टफल षड- 

 दकनिराकर दय नवप चमस दिद्दयोरपि दल्यते - 

नापवाद्कवाक्यानां विपयालाभात् । दष्टान्ते त, बह्म 

च्रुप्रायचित्तविधानख पेयथ्यापातात् चनस्तुतिर्धनवत् 

प्रथंसापरेषेति युक्त्या: । अथय नाङ्ोसमाजप- 
इख्थायमथेः । अशिन्यादिलिकगणनया लिषिधामां नाडो 

कच्चलाण्ां वेधो लाङ्ोसमाजः | यदाह् श्रीपतिः “ना- 

ङ स्तिखोन्यस्तनिःगेषधिष्ण गा च्त्िभ्यदाश्चादिभ्य ण्व प्र 

ताः | सपाकाराल्लत नाडोरभाजो नच्वाथानेकना- ` 
डोष्मशां स्यादिति” एवञ्च यन भक्रटाद्यः सप्रभेद्ा; शुभाः 

भवन्ति । तन नाङ्ोदोषञेत्तदा विवाहो न धिषेय; । 
खक्घश्च शप्त्िंमते विवाहपटते | “सदा नाशयत्येक ना 
ड़ोखमाजो भक्ूटादिकान् सप्रमेदान् प्रथस्तानितिः"। अव्र | 

केचित् । गाडोसभाजशब्दे पादानात् सभाजशब्ट्ख 

षटद्ायवाचित्वात् यदा लिचत्,:पड्धपवेनाङोनयसख- 

दाये स एरूषनक्षनयोरेकषनाडं पातस्तदा सूभस्तवण्यादि 

खसत्व विवाहोनेव भवेत् । यदा लिचतःपञ्चपर््व- 

नाडोष्वे केष नाडो स्त्ोडरुषयोः स्यात्तदा भवत्ये व विवाहः ! 

अतएव ^भक्रुटादिकान् सप्रमेदांच ते तामिति" वपरीत 
वच्चनमतुक्रलम् | चख्यायभमाचयः" ते इति बह्कत्वाल्धप्र 
भङ्कूटादय; श्रुभास्ताभित्ये क्चनातुरोधारेकानेव ना- 
डो परिद्रेबुः न त॒ नाङोसभाजमियाडः। वञ्खि- 

त्त्वम् । यतञ्चठल्तिदङ्खि,भोश्ायाः'' इति वाक्याञ्चतु- 

अरणनक्नोत्पन्नायाः कन्याया च्तिपैव, लिचरणन- 

चनोत्मच्रायाः कन्यायाःदिपङघत इिचरणनचलरोत्पन्नायाः 

कन्यायाः पञ्युपपैत् नाडो शणनोयेति नियमाद्य् गपन्नाडी- 

त्यविचारासम््ैब एव | किञ्च रतरमालादिवाक्येष 

पार्थक्येन नाङोत्रयाभिघानात्तत्रच समाजपद्' नाडो- 

खंस्यनक्षलरसल्दायपरं तथाहि “चअच्रादिभ्यस्तिभ्य् 

णय नलषलरेभ्य; प्रता न्यलनिःरेषधिष्णा। सर्पाकारा- 

चिसलोनाद्यःख्; तलं कनाडोस.थां नक्तत्राणां समाजो 
नाडो श्यात् इति। नलु"यस्माद्नथैकलहागमग्त्यवः 

ख्य; पाणिद्हाददु तयोः खलु नाडोयोगे । तस्मात्र 

स्लियमलाङरिष भेष्, नन नाडोखमाजस्तिचिन्यमद- 
क्रमेति" इद्धगर्गवचनान्नाङडोरमान्नएव स्विते दोः - 
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कष्यां नाद्याभिति चेत् उच्यते | खयमेव चतस्त्िय 

मलाद्धिभेष, दति परिगखितविषयत्वे नाभिधाना- 

न्ना खंस्यनत्लषखट्ायविषयकमिति | किञ्च पञ्च 

पश्चत् पर्यनाद्योद्थविशेष विषयत्वेन लिनाद्यास्तु 

स्देशवषयत्वादेतखखा णव निषेधोयुक्तः। तानि च 

देशविथेषधाक्यान्ययेऽभिधाखे । अतः“ भक्खटकान् सप्र 
मेदां ते तामित्यलपाठे प्रशस्तानिति पठन्ति अभियुक्ताः 

शङ्कं घरोयज्यो तिनिबन्धकषारादयः। तखराच्राडोसमाज 

पद प्राग्वदेव व्याख्यान न्याव्यम् । नलु यत्र नाडोनन्तन्र | 

श्द्धिरच्ि । यथा भरणीदस्तयोः धट्काषटकञ्च वत्ते 

सहमैल्दपि नास्ति तत्र किं काय्यं सत आह । अन्यरतेऽ ओे- 

अपयोरिति। अन्यर्े प्रोक्तषट्काटकादिभ्योऽन्यराथौ, 

कोथः? राथिखवःमिनोः परस्परः शलते या सस्न्वेवाषट् 

काषश्काटो च सति ऋं पयोस्तद्राशिनवां शसवाभिनोमेलित्व- 

शिवे चेत् शयाताम् । लित्व' सबल त्शञ्चादिस्थितत्वे न, 

सखिता परस्मरमेत्रौ ते उभे चेद्भवतः सखिताया उपलच्तण- 

स्वादेकाधिपत्यमपि तदा विवाहः एभोनिरक्त; । उक्तञ्च 

लग न्रोषने वसिरेन । ̂ाशिनाखे विर्दधेऽपि सबलावं शका- 

घौ | तन्त्रे {ऽपि च क्चेव्यं दम्पष्छोः चखभिच्छतेति 

जन्वयम्परिहारो राशिनाथे षिरु्ग ऽपोत्यतुवाद्ात्क वल 

पहदौद्धापवादको न त॒ इटमक्ूटपद्वेरख । उच्यते 

“शेटारित' नाशयेत् सद्धङरूटसम्' अस वच्यति । तत् च 

<नभोगारिभावं हरेत् सद्धकूटमति ” सप्रभिमतविदाहपट- 

लोय वाक्य शभ्बतित्व नाखाभिरभिधाख्यते | तदेव केवल 

सह्पैरापवादकमल्ि न त्विद्मपि | नहु हयो-, 

ब क्ययो्य घात यब्दखरपे नायै जिन्नात रक्सि- 

च्रे सददौष्यख्पे परिहारदय' दण्यते । अयेकसि- 

चेव दश्भकूटके भवनपतिस॒त्व मित्यादिनानेकपरिहारा- 

मिधानमित्व सोऽत्र चने न किञ्िस्षाद्ं विषय" पश्यामः 

स्यम् ।“नभोगारिमाव' इरेतङ्गङटमिति ठ निःसन्देह' 

ध्यड्वैरख्धापशादकम् परन्तु “राशिनाये विरुदधऽपि मलत्व 

अशनाययोः | विवादङ्कारयेद्खोमान्दम्मयोः सौ ख्यवद्ध न 

मिति" जगन्द।हनस्यवसिषटवाक्रोन प्रायुक्गवसिषठवच 

समानाः ददभक्रुट पस्तय छपर रापवाद्कम् । तथाहि । 

न्ध नाथे एकद्िन्वाक्ये राथिनाथयोः परस्परविरोधे ख्ति- 

लद्राशिनकवांयस्लाभिनोः परस्मरमेल्री चेच्छभो विवाद द् 

व्यैः । अन्रांशनाथयोः सबलत्वविचारोनास्ति । यलत्वय- 

नाधयोश्ञ्ञादिस्यितत्वेन सबलत्वं परस्मरमेत्र चेति द्रयमस्ति 

तद्यशभज्नट यस्तप रापवादक्ननिव्यधिक्षार्यवचनशाधेः । 
णश्च ^ नभोगारिभाष' इरेतङ्धङ् ट भित्वपि "वाक्य सद- 

बैरापवाद्कन्तुल्छ बलतवाह ग डयववत् । च्छ "शना यसबलत्वा- 

भिधायकं तु ^साशिनाये पिर्ङेऽपीेतहाक्य शभय्वि- 

रोधपरिहा्ेकम् | तथाहि | रागो च नायौ च एतेषां 

शमाद्ारो राशिनाधर्ता्जिन् राशिनाये इन्येबं यदि 

समाहा रदुन्द ऋचरीयेत तथा सत्ययमथेः । राशो विड 

डो षटक्ञाटकादिना, नाथौ विद्धौ कयोना थापित्याक्ाडः- 

चायं ययोः बषट्का्टकादिविचारस्तयोरेव सचिह्ितत्वा- 

ट्सहणलिति तयोः राशमोर्नायौ पिर्ङ्ौ “निल्ाखि द्य 

मणेरिच्वादिना पर्मरः शल् खातां तदराशिनवां थसामिनोः 

सबलत्वे जिलत्वे च सशञ्चिते शसति विवाहः शुभदः 

नन्वतिलिंष्ट सभाह।रददे किं प्रयोजनम् ? उच्यते । 

ऋअशनायस्य सबलत्वद्याधिककरणमेव ¦ त्ख युगपदुत्म- 

तरख दोषदं विध्यख्य राशित्रिरोषसरहगिरोधद्पद्य परि- 

ारोऽतणञ च्योतिःचाश्वाभियुक्राः टउ'जिध उभयविरोधे 

एव विध समाधिमाच्रित्य विवाहह्कार्यन्तोत्याख्तां प्रसक्ता- 

प्रसक्तम् । अख्िन्नपि पत्ते नाडोशुदधिरपेशितंेत्याइ । 

नाखच्शुङ्खो वयेति प्रायुक्तप्रकारेणनाडोनकशलेष् सलौ 
ए रुषनक्षतरयोरेकखां नाद्यामवस्ि यभावशेत्तद्ा विवादः 

श्रुभः† यथा भरणोडस्तयोःखत्च भयपिधविरोषे शाशि 

नांशयोः कभेण पञ्चमचत््थंयोर्योः स्वामिनौ रूथ 

भौमगौ तयोर्तत्रप्थस्ति सनवांशस्थि तत्वात्य बलत्वमपि तत 
विषाः शभफलदोनिगदितः । यतोऽत्र स्त्नोपुस- 

नत्ततरत्रोरेकनाद्यामवख्िचभाव | यद्ातञ्िनोहस्ता 

खमे णव दुयोनेचते खातां तदा नाङ़ोनशतशुद्भा- 
वात् सकल गुणवक्त्वे ऽपि विवाहो न भवति | किं पुनरेव - 

विधविषये इति “षद् नाशये कनाडोसमाजेाभकूटादि- 
कान् खप्रभेदान् प्रशख्तान्" द्यक्तोः । अधौतत्परिहारा 

सम्भवे परिहारान्तरमाह । ताराशुद्धिवरे इति| अ- 

ल्ान्यकस्षं इत्यनुवर्तते । प्राग्वदेव व्याख्ये यभिदम् | एव- 

विभो विषये षट्काटकादौ च सति यदि स्रोएुसनच- 

त्रयोः वरस्सरन्ताराशुद्धिवगे कन्याच्चदुरम याशदित्वादिना 

ताराशुद्धिष्धपे वये वश्यचे दितोयवदयं बला्मनवमता- 

सारुन्नकेसति ब धेविवाहः शुमोनिगदिनतः | अनोाद्ाडहर- 

शानि बुधेर््येयानि । अत्र संमतिः““अन्वोन्यतारािशडौ ̀  

श््युक्ञा । राजमात्तशं नायम : सऋटमभिहितः । 

"क्ली केल्पयेदु गोरपि तयेरेकाधिपत्येऽपि चेषारा 
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भिल्रस्भित्रजत्मश्यभद्। चेला च शंपत्करो | षष्ठाष्ट नव 

पञ्चमे व्ययधने बेगेष॒ षुयेषितेा; प्रीवयायुःइतडद्खि- 

जितृजनकः कार्यौ विवाहलरेति" । चकारात् षठौ च । 

ज्ञदातारा यद्य् त्पत्तितारा तदा राशिभेदे , चरणभेदे वा 

श्ुभाष्येया | दशनमैकानविंशतितारे शुभे ख । अन्रापि 

पत्ते नाङोशुडिरपेशिवैव । नाडीशुद्धयभावे विषादेन 

भवेत् । उक्तवा एंमतिः" ! अयंतद्यापि परिहार्या 

सम्भवे परिद्धारान्तरमाङ | खय राशिवश्ताभाव इति । 

ऋल्लापि इये: स्हरोषु'खया राशिनाथविरोधादिके विषये 

षट्काष्टकादौ सति “हित्वा इ्गेनद्र' नररा शिवश्ा'"इत्या- 

दिना धश्ष्रराशेः द्धोराशिविशताभावेः शति विवा- 

दः श्ुभनिगदितः | “यदि भवनवजित्वभिति च्रीपद्यु- 

ज्ञो अख्विन्नपि पश्द नाडोशुद्धिरपेशितेवेाक्तादेव- 

तेः । तदयमत्र निष्ट )ऽवेः ¡ बट् ताशटकनवमपञ्च- 

, मदिदादथाख्यषु दरभकरूटे ब, सत्य, परस्छर' यमेनं, 
शकः परिहारः । एकाधिपधे {दितोथः । स्व रेऽष्य- 

शपपोाः खथलत्ये सते च ठर्तीयः । वाराशुद्धौ चठ: । 

रािवण्यत्वे पञ्चमः । स्व्वेध्वपि परिहारेषु नाडो 

शुद्धिरपेचितैव । नाडोविरोधग्क्वे तु विवाद्ानेव खादिति। 

रवश्च खन्यकन्तौ “भवन एति दुद्व मित्य” च्रोपति क्ल क- 

# 1 बाक्यचत् टयमङ्गोढव्य तत्परिहाराभिधानह्क,तस् । 

तङ्खोकाङन्य्ादेवेयेवभेव ` व्याख्यत् । यतु हि प्रतेय्रकं 

परिहारकम् ततु गु्यसक्दायः परिहारकः खादिति 

किं वाच्यम् । वस्तुतस्तु । ““सैतौ चे तुपयोद् योरपि तये- 
रेकाधिपत्येऽपि चेत्ताराभितचचभितजन्यशुभदा चेला च 

सम्मकरीत्यादि प्राम्लिशखितेन राञजमात्तर्डभाकयेन दु 

भके यमला सद तथकाधिपत्येन शद तार शुद्धिरेव 

परिहारिक्षा सठचिता । अर्थादरेकख भितःत्वे परख सम 

त्वे वश्यत्वापेक्ता अतणतद्वाक्यं च्योतिःसारसागरे विहतम् 

““तन्नान्योन्यभिवृत्वे वल््ाधिपतित्वे वा ताराशु्धिरेव 

चिन्त्या । , एकभिनल्नतायान्तु ` वशित्वादि गुणान्नरापेच्चा । 

शनत्वे ठ सचय व्याग इति" अत रपतस्षिन् पक्त 
चेत्पदाभिधानादेकवाक्यतावसायः । खं श्रौपतिवाक्यमपि 

व्याकर्तंव्यभेकवाक्यताबलात् | तत् षट्काष्के एन्भवनपति- 

च्त्वभिति सकल एुणस त्वमेष परिहारकम् । अनयो- 
ड़ दभकरटयेदु यने । यदा च्योतिनिंबन्धे गगैः““ख.- 

. मैत," श्युभा तारा राशिवशेयं तिभिः शुभम् । षडषट- 

क्व् धाः प्रा्धदुभ्यां दुकन्तिकोणक निति” । “दुब 

कं न्दिद्ादम् । “दि दादे वा नवपञ्धने भेव्यादी नि" ववि 

छवादौनि ठपलक्छणपरतया व्याख्ये यानि । अनु यथास 

म्पुदाय' व्यवस्था ध्येयेल्यलभियता''पो°घा० 

अव्रापवाद्ः | “नेत्रम राशिख्ठाभिनोरशनाध्न्दस्यापि 

सखाद्ृणानां न दोषः । खेटारित्व' नाशयेत् सद्धक्रूट* खेट ~ 

्रीति्चापि इष्ट भज्रूटम्''। ख ० चि ० “सत्रीषु तरा ि्वानि- 
नोनं स्यां तथा राथिनवांशयोदं दः युगम" तद्धापि 

सेतर सत्यां गणानां दुदगणानां दोषो न खात्, ्नी- 
रत्तोगखा पुमान् सलुष्यगणोदेवगणो वा तदा गशदोषो न 

स्यादित्यथैः" } यदाहालिः “राथोशयोः चद्द्धाने 

भिलल्वे वांगनाथयो; । मणादिदौच्छे ऽष्यहाहइः इब 

पौलप्रव्चैनः” । अथ सह्धकूुट' शुभफल दन्भक्टं राशि- 

कूट तोये काद थादिकं खेटारित्वः यद्यो; लुता 

ग्ज्धिनं दोषं नाश्रयेत् । एवमेव खेटप्री तिर्य हसती चापि 
दष्टः भक्रट' षडटकादिसम्बन्धिन' दोष" नाशवेदित्यधैः” 

तदुक्त स॒प्र्िमते विवाहपटले । “नभोगारिभावं हरेत् 

सङ्धकरूट' विरू" भकूट' इरेत् खेटमेलो । खदा नाय 

त्वेकनाडोसमाजोभङ्रुटादिकानु सप्नभेदांश्च ते ताम्" । 

(स०चि०) चददचरणः^परोक् इरटभक्टक इत्यादिना षन - 
शक्गोऽपि आरणाविच्छेदाथे' पठितः?" । यत्क्त नारदेन 

“रकाशे भित्रभावे शुभद" पाणिपौड़नसम् | दिदादगे 

लिक्ोखे च न कद्ाचित् षडदटके' इति) रुतन्राडोदोषे 

स्येव द्रष्टव्यम् । ऋधुनोदिताक्यखरसात् । “"भवन- 

पतिदधष्त्व' स्यात् तयैकाधिपत्य' यदि भवनवशित्य चैव 
षष्ठाच्केऽपि शुभकदिह विवाहोऽन्योऽन्यताराविशृङ्खौ 

यदि खल फण्िचक्रे साच्च नाडोसमाजः” इति च्रोपयुक्त ख 

. “न्यया = प्रागभि ह्तवसिषा दित्राक्यान्यनयेक्ान्यापद्येर- 

न्निति” | पोण्धा०।अध नाडोक्टमाह | “ज्चे्टायस् 

शे शनोराधिपभयुगयुगन्दाखभद्चौ कनाडो एुथेन्द् तवाद्मि 

नानलकधखजलभं योनिवुक्षे च मध्या | वायुम्निव्यालवि- 

खड् पृगबुगमयो पौ ष्णम ञ्चा परा दम्मत्योरेकनाद्यां परि. 

शयनमसन््ध्यनाद्यां ह ष्टव्यः "ह° चि ° च्या प्रसिद्धा । 

अयम् णलन्तराफलानो । ईश चादर । नोराधोपोवरुण- 

श्तद्भ शततारका एभ्यो न्षतरेभ्यो युगयुगं इय इयम् । 

च्यशामूलं उत्तराफलगुनोड्ख्तऽ ¦ आद्र एनच । 

शततारक्षापूवेभाद्रा वेत्ययैः। दाखभमश्चिनी च एतद्ध 

च्तलनवक परश्छरमेकनाडोत्य, च्यते | अथ पुष्यः प्रसिद्धः 

इन्द् मगः त्वाद्र चिल्ला मिलोऽदराधा अन्तक भरण व~ 
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चछषतिष्टा, जलम पू्वाभाद्ा, योनिः पूजकाला नो, वु्नयोऽ- 

हह जञ उत्तरभाद्रपदा, एतचन्ननवकं परश्छर" मध्य 

नाड्य च्यते । अथ वादुः खाती, अग्निः ठंलतिका, व्या- 
लेाऽज्ञेषा, विच्वोत्तराषाद़ा, रभ्य युगयुगं खाती विधाषठा 

च, कत्तिका रोाहि्यो च अक्ञषा सथा च उत्तराषाडा 

 अव्णश्चे्यधेः । अथ पौच्णभः रेवती च, एतन्रचल- 
नधकमपरा तीयनाडोतय् च्यते 1} रततृफलमाङ । 

दम्पत्योः स्लीइसयोरोकनाद्या परिखयनमसदट्द्टफलः 

स्थात् । भध्यनाद्यां ह निश्चयेन ल्य द वेरपि खात् । “मूले 

न्द्रा कभपाश्चज कचर्यादिव्यायमेशाश्िभयाग्ये नीञ्यभमिन्- 

भाग्ययदुभतवा दम्ब डिवभाभेः । अन्यं नाद्यद्रेकना- 

नवके द्यातां दे चेन्कतिगोदादचिष्यतः कचिनरुपषखे 

पा्रैकनाडी हिता?" । ने।द्ादेकिख्तः सववर्यष पाचक 

नाडी छता, चल्ियादौ कचित्, अन्धकन्याया अलाभे 

ाच्क्षनाडो हिते यैः” । यदाह गने; | “नाङ्ोज्रुट' 
ठ शपाद्य' कूटानां व॒ शिरोमणिः | बह्मा कन्यका- 

कशठद्लत्येन तिनिर्मितभिति'' । वराः “आद्य कनाडो- 

कुरूते वियेोर्गं मध्याख्यनाद्याद्भ्योर्जिनाशम् । अन्त्या 

च वैधव्यमतीव दुखं तखाञ्च तिः परिवच्ज नयाः” इति । 

अल चक्रन्यादोवसिरेनोक्तः । “खाटत्तिभिदन स्तिभिरञ्चि- 
भोय कनेएतृक्रमात् संगणयेदडनि । यदेकपवं ण् भवेच 

धिश्णरे नेश ्नागरौमू यमेकनाडोः? फरेऽपि वियेषमाह् 
वचिः “ला मध्यनाड़ो एुखषं निहन्ति वत्पाश्चं नाडो 

खलं कनगुक्ां त । आासन्नपग्य यसभागतच दूषण साष्यन्- 

रिता लिव" उत्तरार्डख्यायमथः; | आसन्ने समोप- 

स्विते पयाये आाटत्तौ चेदेकनाडो समागता । यथा- 

अखिन्याद्रवेर्मरयोष्गवेरोहि्याल्ले षयवा सा नाडो व- 

कंसकेन स््ोषु'स्येसक्ताऽशुभफयदातोख्ात् । यदा त्वि- 

न्य्. तरफा्छ् न्यो रितरक तव्यवधाना सषा नाडो विभिः 

अक्ाऽशुभफखदाती खात् । इयञ्चाञिन्यादिलिकमणना 

कन्याया चदुश्चरखे जन्नत सति यदा त लिचरण 

गचनः तद् कंसिक्रामारभ्य साभिजिचचतःपवगणना 

द्रत कन्दामकलश्य च्धगशोषेतः पञ्चपथगयना । 

यदाह नारदः । चतर्िद््रङत्रिभोल्यायाः कन्यायाः 

करमथोऽच्िभाव् । वद्धिभादिन्द् भा्ाङ़ो लिचतुःपञ्चप- 

वैच । गणवेत् खंख्यया चैकनाद्यां च्छ्य ने सं गयः" । अल- 
=+ ह ४६ [] सथः प्मदटमाह गमेः | “चतुःपात् कन्यक्ाचतं गण- 

गेदश्विभादिकम् । लभः सव्यापसव्येन भिन्नं प्रवं खा 
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वदम् । कन्यके नलिपा्चेत् खाद्रणयेत् ठत्तिकादिकम् । 

चतुर्भिः पर्ैभिखतदुद्भिलिततारकान्वितम् । कन्यके" 
द्षाञ्् श्याङ्रणवेत् सौस्यभादिक्षम् । पञ्चमिस्लवरोहे 

ठ् पञ्चमात् तिकवजजिंते” एततफलसप्याङ गनैः । “संक्षि 

षा सध्यनाङो तु रुषः हन्ति मेगतः । संल पाञ्- 
नाडो तु कन्यकां इन््यशं शवस् । च्यासन्ना त्वे कनाडो 

द्यादासन्नग्डतिदायिनौ । दूर्वा चेकनाडङो खादुदूरानि- 

ख्य कारि णोति" । जगन्न नारद; । ^८२कना'ड- 

विषा््च युखैः सवैः समन्वितः । वच्जनोयः प्रयल्लन 
द्म्पमलानिधनं यतः" । आकां नाङोनां देशभेदेन 

व्यवस्वानाङ् जगकोहने नारदः । “चतुर्नां ङो त्वह- 

. ह्यायां पाञ्चाल पञ्चनाङ्का। त्रिनाड़ो सेदेथेण व्ल - 

नौवा प्रयल्नतः'" इति । अव्यापाञ्चालो देएषियेषौ । 

तश्ञाट्वखिादिभिं धभेदेन म्षत्रभेरेन ` चानिव्यप्रटत्तिके 

चतुःपञ्चनाद्यावुपेच्छ सकलदेशव्यापित्वात् सकलन्षल्रव्या- 

पित्वा लिनद्येगोक्घा । नचैतावदा चत पञ्चनदा खखटे 

व्य तिरिक्ररेरेष, नैवावलाक्ये किन्त्व स्यपि देरेष 

विचाग्यं त्न खदेथे दषम च्वभन्यरेणे दोषाव्यता लिनाङो 

त्, सव्वं व सभानदाषा यदाह महः । ̀  अडल्यायां 

चल्, नाड़ोखंयेागः कालच्छल् दः एष येगे ऽन्येथेषु दयप 

ग्युफलप्रद्ः। पञ्चनाङोसमायोगः पाञ्चाके कालद्ण्डद्ः। 

तरलं समयेगेा इखदारिद्रयदाषलत् । लिनाद्यां ठ स- 

सायेागः सव्व लानिदकारकः "दति | यत्त, च्यरतिनंबन्धे , 

च्छातिःप्काथे अञ्विन्यादितिनाडीं प्रठ्याभिहितम् 

“निधने मध्यमनाद्यं दग्ल्योजैव पराश्चयार्नाद्यो;?खत 

पाञरंनाद्यां श्टलुदूपमहादोषाभावं मत्वा विवाहादिकरणं 

शुभावेत्यधेः। तत् च्षलियादिविषयं गोदावरी तोदश्िषयदेथ- 

बारिविषयं दा । तद्युक्तं तन्नैव । “करपदे एषनापयो 

ने निन्द्यो इति यदचः । ततृच्तियःदि विषय गौ तम्याया- 

स्यतस्तचेति'" ! गौतमो गोद्रो । अवा च मूलं ग्ट. 

म्यम् } “दय चाचचिन्यादिविनाङो य॒दमन््रादिषुष्यनि्टा प्र 
पर्याङ्गनादौ ठ शुमेव"। उक्तञ्च खरोदये “एकनाडो- 

स्थिता यत् यरुभन््रा्च देवता; । तन्न दुष रुजं 
करभे फलमादिथेत् । प्रभः पर्याङ्गनः भिन्न" देयो सामः 
रः उटम् । एकना ड स्ित' मव्य विरङ्ख' नेधवजित- 

निति" अल नाङोतेषे चरणवेघेऽधिकटोषः, आबण्यकेर 

एव त्याज्यः” रुतदय्युक्त' ततर व | आद्यांयेन चठ्थाथं चत् 
धैभेन चादिमम्। द्तीयेन ढतीयञ्च छतीजेन हितोयकम' 
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दव "भां गव्यधो यषां जायते वरकन्ययोः | मेषां ष्टत्यने 

शन्देष्ः .ेषांशाः खल्यदोषद्ा इति ततु्यावशपरकषते युर 

“दोषापहत्तमे नाद्या च्छद इयजपादिकम् । विधाय ना- 

शां खौव तर्पयेत काञ्चनादिना। हिरण्मयो दक्तिष्णाञ्च 

।दद्ादखादिकरूटके | गवोऽन्न वसनं देयं सथंदोषापडहा- 

रकभिति" | एथ सथ्वंसम्बमतत्वादषौ ज्रुटभेदा अभिदहि- 

ता नाने 1 “मान्दर गौडदेशे च मालत रच्जरुन्नक- 

नित्यादिना वाद्रायण्वाव्ये नान्यक्रटानां तत्त् शविषयता- 

पादनात् | ते च कूटभेद् वसि खं छ्हितायां लोडलानन्द् 

ख सामानधिरेषभावसद्हिता दश्व्याः'' परौ 

""राश्यक्य चेद्धिच्रष्डय दयोः 

धा° । 

अय नाडोदोषापवाद्ः 

खान्नकषलैकये राशिवग तेष । , नाङ्ोदोषोनोगणानां 

च टोधो न्न क्ये. पादमेदे शुभ खात्" ° चि०।““द्योः 

स्तो सयोरेकराशित्व सति यदि भिन्नमृकं .खात् तदा 

नाडोदोषोगणानाच्च रालसमदष्यगणाना च्च दोषो माल्ि। 

यथा टकखिन्चि कम्भराथो शतवतारकापूेभाद्र- 

चदापादल्मयं च धवः रूपोनकतभेदः । तथेव न्त्र क्य 

राशिथुगृसं राशिष्यं चेत् स्यात् तदापि प्रायुक्ताडोबोन 

श्यात् ! उपलक्षणत्वात् तारादोषोऽपि न भवेत् । यथा| 

एकख्िन्नोव नक्षते पूवाभाद्रपद।ख्ये पवेभाद्रपदायाः प्रथ- 

सपादल्रयः कम्र चदुख्चरणश्च सीने दूत्येषंष्पो 

राशिभेदः" । यदाह नारद्: ।. “रकराशो एयग् धि- 

ष्टे दम्पत्योः पाणपोडनम् । ऊनत्तम सध्यम भि 

श्ररारक्मगयोस्तयोः \ एक चेकराथौ च विवाहः 

प्राचद्ानिदः''। विः !  "दम्बन्योज न्मे चको राशो च 

निधनं तयोः । रकल च तथोद्वाहे किश्चिद्धेदेपिवा 

जथा] किखिद्धेदे नचतरमेदे राधिभेदे च | गगेः “य- 

करराशिं दिना नाडोयोगमादौ विवजजयेत् । न दोषश्ले 

कराशि्े भकरटेऽन्य षृ सृत्य देति” । श्टयुरपि “दस्पल्यो- 

रेकराभिशेत् एधग्टन्लं यद् भवेत् । वर्ि्ोक्घो विवाहः 

स्याद्रणनाङगौ न योजयेदिति । “अतर के वाकं; 

“नजव्रभेकं यदि भिच्रराश्योरभिन्नराश्रोयेदि भिन्नमन्तम् । 

प्ोतिखलदानों निविा ्मार्योेत् स्तिकाशोहिणिवन्र 

नाङोति"। चदुरभरचरणसखायभधः चेद्यदि संश्िक रोदि णोवत् 

स्यात् तदापिनाोदोषोन खात् । उपलक्षणत्वाह्णटोषो- 

ऽपि | यथा कत्तिकारोद्छिरयोरेकनाखोख्थत्व ऽपि गणदौ- 

च्छोऽपिततृश'छविताऽशुभफणः नेषस्यात् । अलापि प्रथ- 

भत; लारापे्िता द तीयतः ख्छीतारेतप्रपि तिथे षोध्येयः। | 

कल्याणः खात् । तदुक्त केशवाक्ण। 

 ल्लापि विचेषो च्योतिर्भिबन्बे विधिरल्ने । 

उप 

यदाद गमेः “स्कराशौ एन् धिं इ'तारा प्र. 

थमा भवेत् ¦ आअतोव शोभना प्रोक्ता स््लोतारा चेन्वथो- 

भनेति" | तदेष कंमु तिकन्यायेन यल् नाङ्गण्टोषाद्य- 

भावो यथा रोहिणोग्डगयोहेस्तदित्रयोवां तत्र॒ पाशि. 

पौडन' शुभं खादिति क्रं वाच्यनितय्ैः । अ यरकराशि- 

ने्तबत्वे ऽपवादमाह । नच्तौक्ये इति| स्लौषुसयोः 

रा्टक्यो नसन्रौक्ये च यदि चर्णमेटो यथा भरण्डाः 

प्रयभपादटे पएुसोजन्म दितीयपादे ल्त्िवास्तदापि शुभ 

“पराशरः प्राह 

नवां मेदादेकच्चराणगोरपि सोभनखमिति"। सौमनसं 

प्रोतिः । विशेनापिं “रकन्टहसभ्भ शानां भवति विडः 

दताथेसम्पत्यः । यथय भयोरेक्े भवति यंदा चांशको 

भिन्न" इति| एतञ्च सङ्खोषपिषयं वेदितव्यम् | तधा च 

जगक्रोहने । “एकर चेकराथौ च विवा हस्लभः रटत; । ̀ 

सङ्खोवे त वदा काय भिन्नपादोयद्ा. तयोरिति" । चअ 
'सोहिरया- 

दरौ मचेन्द्राग्नो तिष्यशरवणपौष्णभस् । उत्तराप्रोऽपाङ्ंष न- 
चलक्ये ऽपि शोभनाः" इति| इन्द्राम्भो विशाखा तदेतत् 
स्सछक्त तल व विधिरले । “वि याखिकाद्रं षण प्रज्ञे थति 
वयान्यततृपूव्यं मघाः प्रशस्ताः | स्त्राषसतारेक्यपरिग्र्े 

त येषाविवच्या दति शङ्किरनल¶्ति । े षाच््ारा इत्यथैः 

अनर दुयोरन्यतरद्य वाजन्मसयि नच्तृद्यन्नाने उपाय .. 

मा ¦ पसिडः “अन्ना तजन चुं नामभे परिकल्यना । 

तेनेव विन्ते सत्रे राशिङ्लुटःादि जन्द्रषत् । जन््भं जन्द्र- 

धिष्णयोन नामधिष्णन नाभभम् । व्यत्ययेन षदा योज्छं 

दस्प्योनिधनप्रदम् । ङग्यात् षोड़श कमांणि जन्म 

राथौ बलान्विते | सर्वाण्यन्यानि कर्माणि नामराथौ 
बलान्विते इति | हस्य त्रापि \ “व्यव्हारराजसेवो 

सः सामयाममेतेषु 1 ज्ञातेऽपि जन्धराथौ फलमुक्तं नाल 

साशिष्रशादितिः | नान्न सकतायाञ्जन््नलक्र्तान' 

खतोद्याभिह्ितशतपदचक्रान्तर्मदखलीोयनामादिववथात् 

सोयमिति यस्तु करादि ष्टषभादिनामद् 

खणयते तत् यधासमस्मदाय' व्यवस्था परीं °घा०। नाडीभेद | 

ऽष्टौ यणाः प्रयुक्ताः 1 । 

च्ा०्त० नाङ्ोचकवेखनतद्िगेषौ दशितो यया | 

सरोद । “अश्चिन्यादि लिखेद्धक' सपाकार तिनाड़्- 

कस् | तत वेधवध्ात् न्नेय' विवाहादौ शभाशभम् | ति 

नाङोवेधनक्चन मन्या दर बुगरा; । = इहेन्द्रमलवा- 
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र्ण्यः पूवैभा्रपद्ादिना "| याम्यः सौम्योयुरुवौनिञित,- | 

सितजलाह्वयम् | घनिडा चोत्तरा भद्रा मध्यनाडो व्यव- 

स्विता। कत्तिका रोहिणी सर्पोसघा खातोषिशाखके | 

उन्तराच्रवणापौष्ण'एठनाडो व्यवस्थिता । ऋचयादि- 

माडोनेधर्े वष्ट दहितीयक्ष' कमात्] यास्यादिलिक 

ठयैञ्च क्तिकादिषद्िषट् ककम् । एष निरोत्तयेदे चं कन्या- 

मन्त्रे दरे गुरौ। पर्वस्व मि्मिन ष् देये ४ ने षरे 

ग्दे। रएकषनाडोस्यधिष्णप्रानि यदि श्ुवैरकन्वयोः । 

. वदा गधं विज्ञानौयात् युर्वादिष तथैव च | प्रकट यख 

जद" तख जन तेव्यधः | प्रण्ट' जन्भ यख तख 

मामक तेावदेत् | हयो सभये द्योनांभभयोस्तया । 

नामजन््योदष्ये न कत्तव्यं कदाचन । एकनःङोस्िता 

चेत् खात् भत्तंनांथाय चाङ्गना । तसात्राङोव्यधोवौ्ो- 

विग्रहे शममिच्छता | प्राडनाडया बेधतेभत्तां भध्य- 

नाडोभय' वथा । एगनाङोव्यधे कन्या  च्िवते नात, 

संय: । एकनाङोस्विता यत, ग॒रमेन्लच देवता । तत, 

डमं रुज लु कुभेण फलमादिशेत् । प्रभुः परलङ्गना- 

त" देधोगुमः एर ग्डहम् । रक्नाङ्ोगता भव्या 

अभव्या वेधवजिंताः'?। अखापत्रार्दः च्चो०तण। 

"एकराण्यादियोगे ब नाङोदोषो न बिद्यते” एकरा- 

श्यादिच्च एकरायौ च दम्पयोः शुभं खात् समसप्रके। 

चदय दशमे चैव तीये गाद तथा "इत्यक्त । समयहणा- 

दिषमसप्रके दोषः । तथाच “योटके सप्रके मेषलुले 

युग्महयौ तथा । सिं हषदौ सटा वज्द भृति" तत्रानरी- 

छि: | शोपतिव्यवहारनिशेये । “खुद्देकाधिप- 

योगे ताराबले व्श्यराशौ वा | अपि नाडप्रादिवेधे भवति 

(िवाहोद्हितार्थाय,राजमारसेण्े च ।'“न राजयोगे यह्पै- 

स्तिचन दारणशुद्धिन गणन्नयं सयात् | ननाडङ्ोद्षोन च 

बरीदुटिर्गगादयम्ते खनयोषदन्ति"अन्र देशभेद्ात् व्यवस्य | 
 चन्यतोक्तम् । लगने व्यये च पाताले जामिट चाने कुक । 

भत्ता कन्याविनायाय कन्याभत्तैविनागञ्त्'' | अस्ाप-- 

वाद्: । “खयवा गुणबाद्लदये कुजे वा तादे दवेः" 

प्रागुक्तरोत्वा अष्टानां कूटानां. मुषाङ्धानां सङ्कलने अदा 

दयतिऽधिकत्वे उभयोर्बरकरन्ययो सक्रलग्नादिस्थाने मङ्गलख 

स्वितोच नदोषः एवमन्योऽपि वैधव्ययोगोनिन्दनोयः सच 

जातक वच्छति | एषं विवादे वषादिशुदधि दम्पत्ो- 

रानकूल्याङ्ग" चो द्वी दानीं निरदोषदिनलम्नादि निर्प्यते। 

“तल क विशतिः स्सम्मता दोषानारटरेन परिगणि- 

“रकविंशतिदौषाशां नासङ्पफलानि च | पित।- 

 सहोक्तं तवीच्छ तानि वच्छ समासतः । पञ्चाङ्गबदधिरद्हि- 

तोदोषस्ाद्यः प्रशर्सितः । उदयास्तशुद्िर न्ति दि्तीवः 

खर्यंस' कमः | टतीयः पापषह्गें भ्टयुषदः कजाटमः | 
मर्डान्त ̀  कत्तं रो रिप फषड्ट न्दु संहः । दस्प्योरट- 

म लग्न राथिविंषषटौ तथा| इन्त बारदोषः 
खाच्छ)रिकसमङनिनम् । सरहणोत्पातभं =क्र रवि 
करसंयुतम् । कुनवांयो महापाते वैशटतिचौकविंशति- 

रिति" अन्यस्तु दश दोषो उक्ताः “वेधश्च ?लत्तारच तथा 
च पादः,शखाच्नुरयोगो$दथयोगचक्रम्५ । युति ३जाभि- 

तञ खपहाच् रवाणाद्यवच्चौ€ दथ चेव दोषा दति व्यव- 

षहा रोदधयेऽभिधानात् | तत्र इुभद्रतो रवावर्यनेत्यादिः। वार 
दोषः इलिकादिः, क्ररसयुतभित्यखोपलत्तणत्वादकाल 

इशटिनिाभकोऽपि दोषो ब्टद्यते । यद् वसिष्टः | “प. 

इाङ्गशदविरह्िताओोत्पाताऽकालडृदिजाः'” इति | एषः 

दोषाणां कर्मविगेषे कलमाह वसिष्ठः “एकविं शन् 

महादोषास्ते ते बद्धखखोदिता; । कदाचिच्नेव सीदन्ति 
गुणानां कोटिकोटिभिः | तद्छादेतेष दोष कदटाचि- 

च्राचरेच्छभम् | विवरे विधवा नारो मरण व्रतबन्वते । 

सासनाथः प्रतिष्ठायां सौमन्ते गभनारनम् | नवाच्न- 

भोजने च्छव: ठप्रौ तत्फलनाशनम् । क्त् नायो ष्टा 

रम्मो प्रेषे पतिनाचनम् | वालायां कत्त'नाशः खाद् - 

द्याने विशेषतः । लभ्यते चत् पुरमेष श्रा बञादिकमं- 

भिरिति" पौण्धा० | 

तव सवकस पयो गिषड्वर्े वक्गव्ये आदौ लेलनवां शपावार 

“कुजगुकरौस्य यशिद्ययं चन्द्रजाः कविभौमजोषरनिरौै- 

रथोयुरुः । इह राशिपाः, क्रियद्धगाखतौशलिकेन्दभतो 

नवांएविधिरुच्यते बपैः'" छर्चि° | ट 

अत्र लग्नादौनां ल्तणं नारदोक्तम् ।५ति'शङ्गा- 

गाक्मकः लग्नः होरा तखा च्यते । लग्नलिभागो- 

द्रे षुक्ाणे नवमांथेा नवां शकः | इाङ्शायेदाद थां शस्तं शां 

शस्तंदं शकः । षडवगः कथिताय ते- तेषामोश इमे 

ख्टताः `" इति, तलौते भ्ोभशुक्रबुधवन्द्र्र्य वु घशुकर- 

भौमयुरूशनिगुरव', क्रमेणेह षडे राशिषा भेषारदिरा' 

शीनां स्वामिनः | क्रियेति । क्रिये मेष; इगासो मकरः 

तौलिक' तला इन्द्भं ककरः भ्यो राशि्ो दादथसपि 
राशिषु नवांबरं रच्यते | मेषे भेषादेव, दषे मक- 

रादेष मिथुने ठलातः कके ककादेव, ण षिद्ेऽपिमे- 
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-षादेष ण कन्यादिष् अपि राशिषु भकरादिति एष । 

एषमेष धदठुरादिषुपि इत्यधेः । यदाह नाररः । “^चिंह- 

स्य धिपतिभीदचन्दरः ककंटकेश्चरः ¦ मेधटिकयोर्भोभः 

कन्याभिघृनयोबं धः । षदर्मौनयोदवेज्यः शुक्रोढषदलेश्चर ः। 

शनिर्मकरङुम्भ थ इत्यते राथिनायक्षा” | “नवमांशा- 

भेषसिंहतापे, मेषादयः क्रमात् । ऋभाद्ोमगकन्याद् 

क्षयाः व्यमकरादयः। ठ्लानिधथनङ्ष्छष ख: क्रभेख 

तुलादयः | अखलिककेटमोनेष् क्रमात् खु; ककटाद्यः?' 

दति पी०्धा०। अथ होरेकथनस् 

शमण्डडमध्ये शथिरविहोरा विषमभमध्ये रवि्िशिनेाः 

खर्चि? | “पञ्चद्शभागातलक्षेका कोरा षमराशि- 

मध्ये प्रथमा चन्द्रखापरा र्यं ख । विषमराथिमध्ये प्रथमा 

श्वेः पर। चन्द्रखत्यथेः । ““होराकेन्दोरोजराथौ समभे 

चन्द्र्व्यं योरिति नाररेाक्तेः"पौ०धा०। अथ ति"शांय- 

देका येथाः । “एक च्तजोव यनिभूतनदखड बाणरेलादटपञ्च- 

विचिष्छा; संभरागिमध्ये | तिंशांकाविषमभे विपरीत- 

मखादुद ्काणकाः प्रथसपञ्चनवाधिपानाम्" छर चि० | 

समराथिमध्य क्रमेण प्रथमतः पञ्चानामंानां शुक्रः 

स्वामी ततः थेलानां सप्रानां न्नोब्धः | ततोऽ्टानां 

जोषो र्ः) ततः पञ्चानां शनिः । ततो विशिखाबाणाः 

पञ्च तेषां भूतनये भोम; । शकन्न त्यादिषमाहारदन्दः । 
विषभमे व॒ अ गराद्यमरा्ेव्ि"परोत' ज्ञेयम् । यथा प्रथ 
सतः पञ्चानां भौभः वतः पञ्चानां शनि; ततोऽ्टानां 

यङ; । तत; स्नानां बधः ततः यद्धानां शुकः इत्यै; । 

अयमे्र लि'शांशकसंन्न इति। यथाह नारदः । 

“कुजाकीजि्न्तशयुकाणां बाणेषटाद्िभागेाः भागाः ख - 

विषमेते त समराशौ विपयंयात्"इति | दक्गाणा राशि- 

दथांथाः दादश राशिषु प्रथभेदरषूकाणः प्रथमख 

ख्राश्रधोशख्य, दितोयोदरोषकाणः पञ्चमराथोच्ररख, 

तोयः सख्वराथिते नवभमराथोञ्वरखय । यथा षे प्रथने 

दषकाणो एषाधो्ुक्रख, स्वापेलपञ्च मकन्याधीगनु ध 
हितीयः, कतोयः शखापेलनवममकराधौथशनेरित्ययः । 
सदर क्षाणा लम्नपदञ्चनवराशोच्वराः वमादिति?" नार 
दाकरेः पो० धा० | हादधचेथानाह । 

स्यादादशां् इह राधित एव गेह हराय 

क्नवमांशक्द्धयमागा; । लि ांशकञ्च षडिमे कथितास्तु 

वमः सौम्यः शुभं भवति चाश्यभमेव पापैः भण्विर | 

“दृह षडवगे हाद्गांयः शादमशदय तत् सराशित रवे 

उप 

्ांशान्तः गित सद् यस्तद्राशिखाभी स हादशां शेश्वर: 

“रभ्य लम्नराथेस्तु हाद थाशेश्रराः व्र्माद्ति"नारदो्गोः। 

अन्यद्धरणल्रयं स्यषटतरम् | तदुक्त वसिढेन | “लग्न 
तदङ्गञ्च ततस्तिगागो नवांशक्च हिद्यांथकञ्च । लि'थां- 

शक्ति हि वगेषटकं शुभं शुभव्योमचराधिपग्यन् । 

यः पापषड्वमेभवो ह दोषः पञ्चाङ्गसौभ्यसर हलग्न- 

जातस् । गण्ौघमम्भोधिममोषधाशः शुष्यत्ययेषं खल 

राषवस्येति तस्मात् सौम्यपापपहषटडवर्गसाङ्ये' सति 

सौम्यषडवरग ् दिभ्योऽधिकये च्छभः लिभ्योहोनचे दरशन 

दरवरः? पौण वा । अथ गर्डान्तदोषः । “जयेश 
पौष्णभसार्पभान्त्यवटिकायुण्लः च भूलाश्िनोपिवरपरादौ 
षटिकाहयं निगदित तद्धद्य॒गण्डान्तकम् । कका ् छ- 

ख्डजभान्ततेऽभं घटिका लिहा जेषादिगः पात्ति षटि- 
कातकं त्वशभदं नन्दा तिधेखा दिभभू" यु चि०। 

““मख्डान्त' नाम सन्धिविचेषः सचामेकतरिधः गचन 

रुजिल्िथिसखिरवग्नसन्वि तथा येागसस्धिः करणसन्बि९१ 

सम्धिरयनसन्धिक त॒सन्विर्मांसरुन्विः पक्सन्धिदिनसन्धी- 

रातरिसन्विमध्याङ्कसनज्धिः प्रातःसायंसन्वर्भिश्ोयसस्वि च । 
तत्रे तियिनचन्नलग्नविगेषाणां य; सख्िर्गिवतकालः 

स॒ गण्डान्तसंन्नः। अन्येषां त॒ सन्विजियतकाल; 

सन्धिणब्द्वाच्य एव । तलरादौ नललगण्ड़ान्तशच्यते । 
ज्या प्रसिद्धा पौष्णभं रेवतो सापभभन्ञषा एषा- 

मन्ते धटिकादयम् ($दर्डाः) | तथा भूलाञ्िन्यौ 

प्रसिञ्चे पयु मधा । रणषामादौ षटिकादइय' च 

गर्डान्तच्नाम । तथा च रेवत्यञचिन्योरक्षे षामषयेजधरा- 

मूलवेरन्तरालवस्ति षटीवदु्टयं ` नक्षत गर्डान्तमशुभदम् 

तदुक्तं रनरमालायाम् | “पौव्णाञजिन्योः सापे- 

पित्राख्ययेाञ्च यञ्च जेग्र्ामूलयेरन्तरालम् | तद्ण्डान्त' 

खयाद्धलुनाड्किं हि याताजकोर्वाहकालेष्वनिदट- 

भिति" | यत्त, वस्षिनेक्तम् ““यद्न्तराल' . पिट 

खापयेाञ्च भूजेन्दरयोराञ्चिनपौष्णायोाचच | सशन्वि गण्डा 

न्तभिति तुय' तदूयाभप्रमाणं शुभकले हन्तृ दति” । यामः 

प्रहरो नचतुभोगब्धेति ओषः । नारदोऽपि “शर्थनद्र 

पौ्णधिष्ण्रान्ते षोड्यांशा भसन्यः। वदयभेष्वाद्य- 

ज्ञाताः पापागण्डान्तसंन्ञकाः । उश्ं सन्ितितयज' ग- 

ख्डानतितिय' मत् । श्दसुदं जन्धयानादिविवाहस्या- 
पनादिषु"। षोड़थांशो नलतभोगचखाब्प्रहर दूति यावत्. । 

ऋाद्यजाता; षोडयांथा; | तदेतदोषमडत््वाल्यत्व्छन्च- 
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नार्थम् | तथा हि| चद्धंटिक्रे नच्तु.गख्डान्ते ्ान् 

दाषः, तदधिके त्वट्चवटिकात्मके सध्यमदेाषः। वते!ऽधिके 

चरणावधिके त्वल्यरोषः । अतरएयाक्तं ये खिडान्ते “सापे 

नद्रणौष्णधिव्णानामन्त्याः पाद् भशन्वय; | वद्भेष 

साधथो गर्डानतं नाम को्यते । व्यतीपातेतयं घोर 
गश्डान्ततितयं तथा । रएतद्धसख्धितितयः सवकर्मसु व- 

जप्रेदिति | अडगञ्रणाद् प्रहर - इत्ययः । दौपिका- 

याञ्च। “आद्ये सवाचतुभागे मूजपाद्ाव्य एवच । रेव 

त्यन्यचतुर्भागे वित्रा प्राखनाशक'' इति| अथ लग्न 

गर्डान्तशच्यते । कर्के(त ककः प्रसिद्धः अलिटेचिकः 

अरूडजोमोनः एषाम्भानां लग्नानाभन्तेऽ्खंषटिका, तथा 

खिंहसेषौ प्रसिद्धौ अज्योधदः एषां लग्नानासादिभूता् 

चटिका गश्डान्तः नाम | तथा च कर्कसि हये1टेचिकधलु- 

चामौनिभेषयेा श लरनयेार न्तरा लवन्ति न्येका घटिका लग्नग- 

रूडान्तमशुभदमित्यथैः । यदाह कशग्रपः ““सिंङककेटया- 

खापक्ोटयेार्मोनिनेषयेाः । गर्डान्तमन्तराल ' तच्नाडका 

निधनप्रदेति'" । यत्त, नारदेनोक्तम् “कलोरसि येः 

कोटचापयेामौनमेषयेाः । मण्ड न्तमन्तराल खात् षटि- 

काञ्च" ्टतिप्रदभिति' । वरिषेनापि “लग्नान्तराल' 

चटिकषार्यनेतत्कलोरहयरलिचापेञ्च । सोनाजयाःसर्भ- 

युणाच्निन्ति कभा यया सर्वगुणान्नरखेति | तदोषाधि- 

अयद्डवनार्थेम् । अय तिचिगर्डान्तश॒च्यते । पूीन्त 

हति | पूर्णाः पञ्चमोद्शमोपञ्चदशगस्तासासन्ते घटि- 

कका, तथा नन्दाः प्रतिपतषश्ौ काद्ष्यस्तासामादिभू तेका 

चटका तिथिगर्डान्त नाम | तथा च पञ्चमोषच्योदंण- 

स्घकादण्योः, प्रञ्चद्थोप्रतिपदेवां तियेव्रारन्तरालवत्ति - 

चटोडयः तिथिगख्डान्तमशुभमित्य्ेः । यदाह नारदः 

“पूर्य नन्दा ख्ययोस्तिये यः सन्विना ङ़ोदयं सदा । गर्डान्तं 

कूत्यद् जन्मयालोदादहनव्रतादिष' दति । यत्त, कश्यपे - 

जेक्तम “पूथानन्दा ख्ययेल्ियपरोः सन्धिनाडौ चदुटयम् । 

उड्वाहजन््मयानेष गर्डान्त' निधनप्रदमिति"' । तहोष- 

लारतम्यद्छचनारयस् ! णव" गख्डान्तसं त्नः सन्वि क्तः । 

तत्र तियिचग्नगख्डान्तपरिह7रः शाकल्यसं ह्ितायाम् । 

न्त्व तिधिगस्डान्तं नास्तन्दौ गलयालिनि | तथव 

खग्नगर्डान्त' नास्ति जोष बलान्विते" इति ! अयान 

भखङ्खाद्न्ये षामपि सज्विरुच्यतेऽखाभिः । यदाह यरः 

“वटिकादयमृक्षान्तं मासा नेत दिनत्रयम् । वषौन्ते व. 

जेयेत्मचः सहष्णादिनशप्रकमित” । तिघरादिसषन्विम- 

` ष्यः खलु सन्ययोञ्च | 
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प्याह वसिष्टः “पन्ताऽउदसन्धिच्तिदिनच्च माससस्िस्त्िना. 

नाड्पखतस्तस्तियिक्न्तयो गस 

ज्विस्तदद्ख' करणस सन्धिः" । वषु विभेषमाह स णव 

“सौरा वदन्ते व्यजेत्पन्तं चान्द्र ठ नवभन्यजेत् | सावना न्ते 

टभन््याजंप नाचरं पौष्णभात् त्रहसितिः' | अन्रापि 

विशेषमाहस ए । “अवर्दाः ख्, स्तिविधा जोवसौर 

चान्द्राह्खयाः सदा |+ तेषामादौ तथा चान्ते ल्िदिन' 

वजये " दति | अयञ्च सवकार्यसाधारणेा निमेधः 

अन्यथा मोनादिल्ले विवाह्प्रसङ्धाभावादटेव वषन्तनि-~ 

मेधख ैयथ्यापरातात् । यर; ^'कल्तान्ते पुलनाशः 

खान््ासान्ते त् धनच्छयः । वर्षान्ते वगनाशः खाद्य हणात् 

सर्वनाशननिति' । आवश्यकत्वे त् “नन्तनयोगतियि 

सन्धिषु नाङ्डिकेका तिध्यष्टविं्तिपलेः षड्ितोभयत्र । 

ककालिमोनतचुसच्विश्चं दिक्षपलानि त्याज्यानि शेष 

विवरेषु च पञ्च पञ्चेति" वासनासिद्धं वेशवाकेवाक्यमचु 

सरततंव्यम् । वासना च सिद्धान्तशिरोमणावभिह्िता 1 

४ ^शभितदुषिकलाभ्य बनद्रभुक्े नद् भाव्वोगे तिषिवर कला भि- 

मय एवाभिरेव । एयगथ मतिशुख्या नाका; सख्धिरा- 

प्रा भतििकरखयोमानां फल' तत्न भिच्रमितिः' । सन्धि 

फलमप्या ह के शवाकैः ।“सन्धौ पुरन्धो एवमेति बल्या मू- 

तप्रजा वा यदि सुज्विशन्धिः । वदन्ति वात्ख्ा ऋत॒ना- 

विमूढ नि शौयमध्य'दिनसन्विषृढाम् "वला रालमध्यन्दि 

नसन्विः “मध्ये निषाज्कोषषटीतर'षम्"मु°चि ° । इत्यादयो 

परकर केऽभिद्धितः । शन्बिसन्धिसतु केथवाकेो क्तः "“रवेर्भ- 

बेदेकग्टहाधिकद् यद् यठन्द्' खलु सायनख । तदल रा- 

शिद्यभागतटं खष्ट' बसन्ताहतवो भवन्ति । तत्सन्बयोमा- 

इन्घटोसमाः खुद सङ्गा दिष्वायनोयाः । ससखि- 

सन्धिः खल यत्र शेषं न्यः भवेदेष विशेष 

शण्डः” इति सोनसकरान्तिमारभ्य वसन्तत्त तुगनेति 

पन्चमङ्ोकत्येकग्टहाधिकखेतयक्तम् । गण्डान्तदोषपरि- 

ारमाह वसिष्ठः “गरड न्तदोषभख्िल' छहतीऽभि- 

जिदाह्वयः। न्ति यहन्मगव्याधः पक्तिसक्कमिवा- 

खिलम्” ¦ तदेतदोषापवाद्ाख्यख प्रकारख नियामकत्वा- 

हिवाहविषयं न जातकादौ''पौ्धा०। अथ कत्त रोदेाषः। 

“लग्नात् पापाटजन्जु व्यवायेस्यौ यद तदा । क्री 

मामसान्नेया म॒यदारिद्रयशोकदा ` । ख °वि ० यदा पाप- 

सद्धो .रग्नादुयाभैस्थाटज्चन्टल् ्ादथस्यः पापखहोमा- 

मी, दितोयस्थ; पाप्रयहो वको ख्पत्तदा कत्तरपे नाम दोषः 
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कन्तति सी सयोः प्रायाच्छेदयतोति कती च्छोद्न इति 

धालर्थांदषारादन्वयां सम्मुखकत्तं रोय मृयदार्द्रिणो- 

कदा भवेत् | यदाह नारद्ः “लग्नाभिशखयोः पाप- 

यहयो जयो; । सा कत्त रोति विन्नेया दम्पत्थोगे- 

लकन्तं री । कत्तं रोटोषसंयुक्त' यज्ञग्न' तत् परिग्यजेत् । 

अपि सौम्ययहेयक्त गुखः सवे; समन्ितभिति"। ग 

गौऽपि ।““्यये सामेगतिः क्रो वक्रो क्र.रो धने यदि। 

तौच लग्नांशतुल््यौ च तदा घोराख्यकत्तं रौ? । यदातु 

दितीये मागीं हादे चवक्रो अथ दापपि क्रुरौ व्यया 

यख्यौ सन्तौ शोधिणो वा खातां तद्ा.कत्तरी नासेव । 

यदाह शिष्ठ; “लग्नस्य एष्ासगयोरखाध्वोः स! कत्तरो 
खाडजुयक्रगन्योः। तायैव शीघ्रो यदि व्यक्तचारौ न कत्तं - 

रो चेति पितामद्ोक्तिरिति" | इयं कत्तंरीो चन्द्रस्यापि 

इषव्या । यदाह क्पः “चन्द्र कत्तं रो तद्षच्छम 

इष्टा न दोषदेति" परन्तु लग्नख चन्द्रश वा क्र.रसडम- 
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| 

ध्यगतत्वदोषोऽख्ये उ कर्तरोतोऽल्यफलः कन्यानाशकरत्वात् । 

यदाह वसिष्ठः । “क्र रयहमध्यगते लग्ने चन्द्रेऽथ वा कर- 

ग्रहणम् । ते यमसदनाभिखखं गमने च्छन्ति कन्यायाः"? 

दति कत्तरीदोपेऽन्यदप्यपथादान्तर' “पापौ कत्तं रिकार- 

कावित्यादिना खयं वच्छति । अत्र लग्नादित्य.पलक्णात् 

सर्वेघासपि भावानां कत्तं रौदोषोऽध्यवक्षेयः “यो यो भावः 

स्तामिट्ोयुतेवेत्यादिना" तुल्यन्यायत्वात् । तत्र लग्ने 

कत्तःरी सारे षकरो लग्नभङ्गाधायकलत्वाततखा अन्यन् ता- 

खश्दोषाभाव दूति तु तन्वम् "पौ °धा०। अतःपरं राङकेत्वोः 

पापगृहत्व' व्यवस्थापित' तद्ध कद शब्द् विस्तरेण वन्तयते | 

अथ युतयोगापरपर्य्यायसं खहदोषः।““चन्द्र शयया दिसं युक्तो 

दारिद्रय मरणं शुभम् ! सौ ख्यसापलतयव राम्य' पाप 

इयगुते श्टतिः'?ख ° चि ° “शय्यं युक्ते चन्द्रे दारिद्रय' खात् । 

भौमादियोगे मरणादि फल क्रमेण खादितव्यः पाप- 

सहराहित्ये ऽप्यशुभफल ̀  राङकेत्वोरपि द्रव्यम् । यथाह 

नारदः “शशाङ्के यद्सयुक्तो दाषःसुंयहस'जकः। 

शग्य य स'युते चन्द्र द्रारिष्युस्भवति भषम् । कुजेन भरव 

व्याधिः सौम्येन त्वनपत्यता) दौभौग्यङ्रुणा युक्त 
सापतरयम्भागवेण तु | प्रतरज्या सथयैपुले क राङ्खणा कलहः 
सद्ा । केतना सयुते चन्द्रं नित्य कष्ट"दरिद्रता तसन् 

स सहदोषे तु विवादं नेर कारयेत्| सापत्य 

परत्तेरज्या भाव्या खात् । अत्र शुरुबुधसाहित्यफलमश्भ- 
क्तख सन्धकल्रा तु वसिष्ठवाक्ये कद्यचिन््ताभिप्रायेणा 

उप 

श्ुभफलसक्तम् । यथोक्त वसिष्टेन “दारिद्रय रविणा 

कुजेन मरणं सौम्येन न खः प्रजा टौभाग्यं युरूणा सितेन 

सड्हिते चन्द्र ससापलकम् | प्रत्ज्याऽकंञतेन सेन्द्जगुरौ 

वाञ्छन्ति के विच्छभः हदयं ण्ट लुरसङ्ग.हेः शथियुतेरदीं : 
प्रवासः शमैरितिः' । अत एव च्रौोपतिनोक्तम् । “"णुभञ्च 

दम्भो लिभ्टदज्यविद्धपामिति' दम्भोलिश्टदोज्योजोवः । 

पापेति | पाप्ह्येन युते उपलच्णत्वात्मापत्रयादियुति 

स्तिरेव खात् । "“पापदवड्ते चन्द्रो दम्पत्योमेरणं भर् व- 

भिति?" नारदोक्तः। बड्सौम्यरहयोगे त॒ बह्कालं 

पतये ान्तरेऽवस्यान' छात् तहाक्यमधुनैवाभिद्ितम् । 
अथाख परिष्ारो नारदोक्रः | “खन्तेलगः सोञ्धगोवा 
भिनन्तेत्रगतो विधुः । इुतिदोषाय न भवेदभ्यलोः चयस 

तदेति" । कविद्ग त्तम दूति पद्यते। कष्यपेनापि । 

“ठङ्गभित्रठराशिस्य; शुभयुक्तः शुभप्रद; । एवंविधः कर.र- 
युतः सम्मूणफलदःथथोति"? पो धार 

खथ जन्डराशिलग्नयोर्टमलग्नदोषं सापषादमा। 

““जन््लग्नभयेष्टतयराथौ नेष्टः करपहः | एकाधिपदये 
शशो मतले वा नैव दोषहत्” स॒ण्चि० | 

“जन्दल ग्नजन््रा श्यो: सम्बख्धिनि ष्ट्य राशावषटमलम्ने 

कर्ह्ोनेष्टः । यदाह नारद्: “द्म्म्योर्टमं लग्न'त्व- 

 हमोराशिरेष च । यदि लग्नगतः सोऽपि दम्ब्योर्नि- 

धनप्रदः । स राशिः शुभयुक्तोऽपि लग्न वा शुभक्ठंयुतम् । 

लग्न' विवच्लेभेत् यन्नात् तदं शाश्च तदौश्चरान्"'इति । अत् 

जन््रलम्ने जन्धराशौ च विशेषमाह कश्यपः | “इट ख- 

ज्ञन्मनरनं तच्जन््राशिरनिषटद्ः | = नगस्तु तयोः स्थाना- 

च्छ्भान्य् पचयानि वै” इूति। नारदोऽपि “नन्- 

राश इमोनेव जन्कडग्नोदयः शभः । तयोरुपचयस्यान" 

यदि लग्नगतं शुभमिति" । आयाटमलम्नदोषपरिह्ार- 

माह | एकेति जन््राशिजन्मलग्नयोरन्यतरस्य विवाड- ` 

लग्नख च स्वाम्यैक्ये सति यथा भेषटचिकयोः, तधा 

द्योराश्ौशस्याः मैते यथा खिंहमोनयेः। अनर हि 
शर्य गुवेभरन्योन्यप्रौतिरस्ति । रखतादशविषमे विवाहो 

लग्ना्टमदोषङत् न सात् । यदाह कश्यपः “जने शा- 

दमलम्ने शौ मिथो मित्रं व्यवस्थितौ । जन्मराण्यषम्तौ- 
ल्दोषो नश्छति भावतः''इति पो °धा०। परिहारान्तरमाह 

““लोनोच्चककांलिमृगस्तियोऽट्म' लग्नः यदा नाटमगेदह- । 

दोष्रशत् । अन्योन्धमिल लवेन सा बधु तायुब्ट ~ 

सौख्यभागिनो"” । “उक्ता ठषः सी कन्या खन्छे प्रसि 
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-द्खाः एते राशयो यद्यटमलम्नः खः: यथा सिडान्सोनः 

ठलातोषः धलुषः ककः मेषात् हृदिकः जिथुनान््करः 

कुम्भात्कन्याऽटमलग्नस् । तद्ाटमगेहदोषछन्न भवेत् । 

कृत इत्यत आह ¡ अन्योन्येति । प्रायुक्तपरस्परप्रोति 

थे । इदञ्चोपलज्तणम् । मेषटञ्चिकयेस्तुलाटषयोरेकाधि- 

ल्यात् । खं सति सा बधूः परिणोता कन्या छता 

य॒ब्टं हौ खभागिनी स्यात् | क्रञ्च ““भषङलोरट- 

घालिग्टगाङ्गना जननराशपिलमग्नग्हाष्माः | शभः 

फला ग्टगुखा कथिताखयेारधिपतो ख॒द्दौ दहि प- 

रस्यरमिति । प्ररिहारान्तरमप्याह गुखः ।““लग्नादटम- 

राशः केन्द्रगः श्ुभवोक्तितः । यद्यटमगतखोक्त 

दाषमाश्ु व्यपोहति । रन्ध णः खगुभां शस्यसतु्गः सखदेत्- 

भितुग; । अषटमस्यानदेाषोहि विनश्ति न संणय''दति | 

च्य लग्नेऽटमेशादियोगफलम् । “मुतिभवनां यदि च 

विलग्ने तदधिपतिर्वान शुभकरःस्यात् | व्ययभवनंवा भवति 

तदं थ स्तद्धिपतिा कल हकर: खात् "मु ° चि०। (अष्टम 

भवननवांशोयदि विलग्ने खादथ वाष्टमभवनखासो विलग्ने 

स्यात्तदा शुभकरो न खात् । यदाह कश्यपः ।"दस्पत्यो- 

रट्मे लग्ने राशौ वापि तदंशके। तदोश्े वा लग्नगते 

तयेभल्यमै संशय) इति | अथ व्ययभवनञ्जन्मलग्नजन्य- 

राशिभ्यान्दराद्म्भमनम् अथवा व्ययांशो व्ययखामो यदि 

लग्ने खात्तदा कलछत् स्यात्| उक्रच्च कशुपेन ` तथेव 

दादे लग्ने तदंशे वा तदौश्वरे | षिवाद्े नमग्नगे नख 

निल्य' खात् कलहोदयोरिति | नारदेनापि “दम्प 

तयोदश लग्न राथिवां यदि लम्बरगः | अधेद्धानिस्त- 

यस सा त्तद रखा सिनन्त्यजेदिति'' । 

खथ विषवटोदोषः।“खरामते १०न््यादितिवङ्किपितरयभे 

खवेद्तः१ ०्के,रदतदेरेच साप्रमे। खवाणतो ५०, ट 

तितोप्यैमाम्बुपे, कते२० मगत्वाष् भविश्चजोवभे । मनो 

१ धदिदेवानिलसौम्यशाक्रभे कुप्त २१ गेवकरोऽदि!६ 

नोऽजमे । युगाञ्धिनोर 8 बक्ष्भतोययास्यमे, खचन्द्रतो१° 

भित्रभवासवच्छतौ | मले$ङ्गवाण्णाट् १५६ पिषनाडिकाः 

कता ४ व्याः शुभेऽचोविषनाड्काधवाः। निना भभोगेन 

तक ऽमाजिताः स्यटाभवेदुञिषनाडिकास्तया "सु°चि०। 

“रेवती षन खठं्तिकामघानन्लेषु खरामतः त्रि'शत्षटि- 

कोन्तरं छताखतश्चो चटिकाविषनाडिकाः ग्णुभक्ार्ये दज्योंः- 

स्यरिति"ढतीयस्लोकेनान्वथः | एव सव्वत्र व्याख्यय के 

रोहिण्यां छतेवि'यतेः । जभ पन्न भाद्रपदायाम् अन्या 

उष 

नि पदानि स्टानि। तदेवं षट्िषटीष्पे नन्ततुभोगे 

ध.वकाच्तच्तो भिषनाड़काः प्रोक्ताः न्य.नाधिकत्वे त 

स्छटोकरणडच्यते । अथो इति । विषनाडोनां भ्रूवाः ख~ 

रामतः इत्ये वमादायो नक्तत्रभोगेनेरटन निन्नाः खतः 

ष्या भाजितास्ततेाविषनाडिका धूबाः सटा भवेयुरित्य- 

धेः । अलो पपन्तिस्त्रौराशिकेन । यदि घटोषच्ात्रकभभो- 

गेनेभे भ्,वक्ा इमाञ्चतच्तो विषनाडिकाञ्च लभ्यन्ते । तदे - 

भभमेगेन किमपि) भेवाविषनाडिक्ाञ्च टभभागेन गुण्याः 

षष्छयाभाज्या फलितम् । यदाह कश्यपः “वियद्वाणा५० 

बेद्द्खराः२४ खरामारे°व्योभसागराः४० । वेद्चन्द्रा१४ 

अन्द्रदच्लाः१२ खरामा३० व्योमवाहवः२० । नेला- 

ग्ने र२ व्योमगुणाः२० श्न्यद्तञार२ ० गजेन्द्वः१दट । 

च्छ्यावाह्वेा२१ वियहूखवाःर२° शक्रा१४ चन्द्राः१४ 

खभूमयः१० । बेदचन्द्रा १४ स्तकवाणा५६ वेददसाः२४ 

खबाद्वः२० । व्येमेन्द्वेा१० व्योमचन्द्रा१० तय 

स्तवीमूमयः १६ वेदाच्िनः४ खरामाः २० सुदस्तर््तात् 
घटिकाःक्रमात्। आभ्यः परस्ततृक्रमशश्चतस्तो विषनाडिकाः। 

ऋल्ताद्यन्तवटौनिन्ना; षट्भिक्ताः स्फटा: ख्टताः । विष 

सव्वेयुणान्वितम् । शभः स्वैश्च 

संयुक्तमपि पञ्चकः त्यजेदिति । वसिष्ठः कव्व न््य- 

हाद्हितां कन्यां विधवां वत्मरत्रयात् । अन्यस्िन् सङ्ग 

ले ताश्च निधनं वाथ निङ्खनमिति" | ताः विषनाडिकाः | 

अथ प्रषङ्गात् सन्धान्तरोक्रास्तिथि्रारविषनाडिकाः 

प्रोच्यन्ते ऽखाभिः दंवन्नम०। “तिथौ१५ त्र ५नागाऽद८द्वि9- 

भिरीऽष वारिधि४गजारऽदविऽदिक्! °पावकरे विश्रे 

वासव्ाः१४। सनोभञ टस ख्या प्रथमा तिथेः कऋमात्पर" विष 

खात् घटकाचदुच्यम् ।नखारे °हयर्दाद्शरदिक्?० च 

शेला७दाणाञ्च ५ तत्वानि २५यथाक्रभेण । ग्यीदिवारेष 

परं चतन द्ये 7विष खात् खलु वजेनीयम् " । ज्योतिः सा - 

करे |“'विवाव्रतच्रडाद् ग्टहारम्भप्रवेशयेः। यालादिशए- 

भकार्येष विन्नदा विषना{डकेति"। अस्य परिहारमाह देव- 

न्भ ० सुरः “चन्द्रोविषव्रटीदेाभं न्ति केन्द्रलिकेाण्गः। 

लग्न"विना शुमैदः केन्द्र वा लग्नपस्तयेति? फलप्रदीपे 

““विषनाद्य्,ल्यितं दषं हन्ति सौस्यत्तंगः शयी । सित्रदराऽय 

वा स्लीयवगस्यो लग्नपे भवेत्^पौो०्धा०| अथ खुहत्तणाः। 

(गिरिश्भजगमित्राः पित्नयवस्वम्ब् विश्वेऽभिजिदथ च वि- 

धाताऽणोन्द्र इन्द्रानलौ च `| निकेतिरूद्कनाथोाऽष्ययमा ऽया 

भगः स्युः क्रमश इह खत्ता वासरे वाणचन्द्राः ख०वि०) 

नाडोदेषदुष्ट' लग्न 



उप [ १२६२ । 

"अन्न वाणचन्द्रा इत्यक्त: महर्षय पायंक्येनात्र 

लच्चरं नक्तम् । गिरिशो सद्ादेवः भजगः सपः भित्र 

स्यथ विधेषः पिलपवस्वमब् विख प्रसिङ्धा खटमेाऽभिजित् 

वते विधाता बह्मा, इन्द्रः इ्न्द्रानलौ अल समुदितये- 

व्याखज्यडन्तिरेवतात्वम् अल्ल॒ तव्यम् त सवाभिनः पितर 

इग्यपेच्ितम् पित्र भिति नचत्रतदोशयरमेदेपचारात् 

तख सखवाभिनि उत्तिः। निच्छतीरा्तसः उद्कनायो 

वरुणः अयमा भगस्ेमो र्य विशेषौ | इत्ये तटोथा 

वाशचन्द्राः पञ्चदश वासरो खहत्तांः खः यदाह 

नारदः ““दिषाम न्तं रुद्राहभिलाः पिद्टव््दकम् । 

विशो विधादटब्रद्मोन्द्रा इन्द्राग्नाडरतैवपाः । अयमा- 

भगस ज्ञ विन्नोयाः दश पञ्च चेति" पौर धा०। 

“चिषोऽजपादादटौ सुभा अदितिजोवकोा । विष्ण्- 

कौत्वमरुता मस्ता निथि कौोत्तिताः" भ०्वि° | 

“प्रथ मम् श्वासो शिवः ततोऽजपाद्ात् पूरव्वाभाद्रपदा- 

द्टौ मेशनचनरखाभिनेमृहत्तेयाः खुः । यथा“ ऋअअपाद् 

अहिर्बननय, पूषा अशिनो यमः अग्निर्बद्याखोम इत्यटौ 

भशाः। ततद् एतेशेाऽदितिः जोवकेा युरः। विष्णकंत्र म- 

स्तः प्रसिद्धाः एतदीश निशि महता प्रकोर्हिताः यदाद 

नारदः ^दयाजपादह्ििपनयपूषाञ्ियमवङ्कयः। धाद चन्द्र 

दितौज्याख्य विष्णु केतव वायव :"'द्ति। महत्त लक्षणं कथय 

पेनेक्तम् । “अङ्कः पञ्च रोभागेामृड्त्त ऽ तथा निशः'' 

दूति | प्रयोजनमाह नारदः | ““वस्जिच्छक्ते हहि यत्कर्म 

कथितं निखिल च यत् । तद व्ये त ्े" काये" याला- 
दिकं सदेति "यानं च,पलक्तथं देवस्यापनाद्यपि काव्यम् । 

पौण्धा० । एवं मुहर निर्पिते तहाषमाड् । 

“"रवावय्यं मा बह्मरलच सामे कुजे वदङ्धिपितरय बधे चा- 

भिजित् खात् । खरौ तेयरनो श्ट्गो ब्रह्भपिलेव्र शना | 
बीशसार्पौ मुहू निषिद्धाः" सु°चि° । 

“रवेवारेऽयेमा लच्तणया र्यमखाभिकवतुदशसं- 
ख्वाकेम् इत निषिद्धः । रव" सोमवारे बह्मरच्तः इन्द - 
कदट्भावः । नह्मरच्तःखाभिकौ महत्त निषिद्गौ 
रपं सवत व्याख्ेयम् । ई महादेवः । यदाह 
नारद्; । “अर्यमा राच्तसवराद्मौो पिनाग्नेवौ तथा- 
भिजित् । रत्तःसार्पौ ब्राह्मपित्रमौ भौजङ्क)शथाविनादिष । 
बारेषु वज नोयास्ते महत्ता शुभकम्पोखि'" पो०. धा० । 
अध वेधटाष विवच्चवि हितनचल्ा दिकमभिजिन््ानन्चाड 

निधेः शथिकरम्लभलपिलत्रा्ञान्ोत्तरप- 

| 

, वसिष्ठः | 

` तुरौ इगा नवमो । अल यदि विचारितविवाहदिनमारभ्य 

उप क 
वनैः शुमाविवाहः । रिक्रामारह्िततिथौ शुमेऽङ्ि वंचप्रा- 
न््याङ्चि्तितिधिभागतेऽभिजित् खात्"सु ०चि* । ध 

ˆ ष्टगशिराहस्तमलादुराधा सघाराहिण्युत्तराफाल्- 

युन्ुत्तराषाढोत्तराभाद्रपद्ासखवातोनचत्नैः न्वध; नेधा- 

ख्यदोषरष्हितेः विवाहः शभः शुभफलप्रदः यद्ग 

““सलातोमवायां निकरेतौ भुवान्यमिह न्द् हके 
च कन्यकानाम् । पाणिखडस्तिटफलप्रद्ः सखादविद्धभेषेव 

युणान्वितानामिति" | नारदोऽपि “पौष्णधानर त्तरामैतम- 

रुन्द्राकथित्रभेः | समूलभेर बिङ्गस्तं : स्त्री कर प्रह इष्यते” 

अक्ाहस्तः पो °घा०। वसिषवाक्ये इटफलदद्युक्त अन्ये - 

षामपि यहणमापदिषये चितम् तेन “कमाये; पाणि' 
ग्ङ्कोयान्िषुत्रादिष्''पारस्लरस्हतरे चिताश्रवणाधनिशा- 
शिनीनां सहण' तद्ध तस्य ॒यज्रेदौवग्ट्यर्रकरत्वेन 

तदवे दिषिषयमापद्िषय' वेति च्या °रषु°अतणष भौमपरा- 

कमे अन्यान्यनच्तले ऽनिदशक्र' यथा 

"पूवाय विधाखायां शिपराद्ये भचतश्ये । ऊढा चाशु भ- 

वेत् कन्या विधवाऽतो विवजंवेत् ¡ विष्णुभात्, तिके चित्रे 
ज्येष्टायां जलने यमे । एभिर्विवाहिता कन्या भवत्ये व छ- 
इःखिता"।अन्र चित्ादिवजेनात् यज्येदिनामप्यत्यनतापद्येव 

स्राह्यता । तिथिनि्थीयमाह रिक्ते ति | सिक्तामाः प्रसिद्धाः 

आभिर्वजिततिधिष् शभेऽद्धि शभसहवासरेऽपि विवाहः 1 

शभः| यद्] वसिष्ठः। “शङ्खदितीवादित ण शष्णो पक्त ; 

द्शस्यन्तगताः प्रधस्ताः । ताखध्मोख्कन्द गणे थदगाचतदशी 

चापि तिथिषिवज्रा। वाराः प्रशस्ताः शभखेचराथां 

सयाक्वारौ खल मध्यमौ ठ । त्याज: सदा भूमिद्ठतसख 
वारः कामाकंतिष्योरपि तौ प्रदोषाविति'" तौ खयीर्वि- ` 

वासौ तयोदशोदादण्योः प्रदोषौ प्रर्टदोषावित्यधैः। गणेशश्च 

चहीकमेपय्य'न्' पित््राद्यावश्चकचराङ्गदिनभमावाखा वा 

भवति तदा विवाहो न कायं :। उक्तञ्च “विषाहमा- 

रभ्य चत् थिभध्ये शरान दिन" दर्थदिनं यदि खात् । 
बेधव्यमाप्नोति तदाशु कन्या जीवेत् पतिञेदनप- | | 
त्यता खादिति | अन्यञ्ख ।'"विवाडइमध्ये वदि तत्च्याड- 

स्तल्ाद्ष्ठख्याः पितरो न यान्ति | इत्ते विवा परतस्तु 
क्यात् चद्व धामिन त् द्वूषयेत् तमिति. 
पौ°धा०। तेन ङष्णपक्े दादण्यादिदिनचतरये चअपद्यपि 
विवादो न कायः। रक्ताया वज्चत्वेऽपि शनिवारयुक्ताया- ` 
सस्या; साद्यता इतिं गौडा अनार्षमूलतवात्तञ्चिन्यम्"^न 
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वारदोषाः प्रभवन्ति रात्रौ खर्यापनोद्धल् शनेञख्चरणामि ति 

गौड्ावद्न्ति तद्म लमपि श्डम्यम् | खथाभिजित्प्रमाणम् । 

देशेति पोण्धा० “अभिजिच्छन्ट् २२७० तदिटतिः। 

अथ पञ्चशलाकचले विडनच्चत्राणि | ““वेधोऽन्योन्यमसौ 

विरिञ्चभिजितेर्यम्याचुरःधर्चयेर्विशचन्द दं [रिपिलरय्रयोा- 

पंदकतेाडस्तोचराभाद्रयो; । सखातीवारुणयोर्मवेन्नि- 

ऋः तिभादिचोस्तथोफान्त्ययाः खेटे तत्र गते तरोयचरणा- 

द्यो तोयद्येाः'" छर्चि° | 

““विरच्िः रादौ रोह्िण्यभिजिताय हः कराकर: 

ङतिवेधेाऽन्योन्य' परस्सर भवेत् । रोाह्िणोस्य यहे 

अभिजिदिडः अभिजितस्य रोहिणो विल्व: । णवं 

सर्व्वत्र उफा उत्तरफलखानो 1 तन्नवासप्रकारमाहइ नारद्: । 

“तिर्यक् पद्गाः पच्च रेखे दें बे च कोरः । शुम्भ, 

कये दितोयेऽग्निधिष्णय चक च विन्यसेत् । भान्यतः सा- 

भिजिन्त्ये करेखाकेे च विद्धभर्भितिः' । चक तिन्नकरे 

खास्वितेन त हिं खेचरेण प्रदिष्टम् । क्रूरो विख सपैधिष्ण्" 

विवज्ये' सौम्यै विंड्' नाखिलं पाद् एतेति" । नन्वटािंश- 

तिमेलत्रायि चक्रे वत्र दयेदेयोः परस्छरवेधे चतुदश 

युभ्मानि वक्तव्यानि खु: कथमष्टावेवा{मिहितानि उच्यते 

विषाडे देकाद यनललाणाभेव प्रा शसूयानिधानात् तदुवेधो- 

पयोगौन्ये तावन्ये व युगमानि सम्भवन्तोति तावतानेवानि- 

धानम् । ऋतणव देवन्नमण 

दिवय्रोमैगवैच्ये; । रेवलय त्तरफाला न्यो मैषा चपयेभे- 

बेत् ।. इहस्तोत्तराभाद्रपदोः स्वातीवारुणयार्मिथः | अनु- 

राधाभरण्योश्च वेधेाऽयं पद्चरेखजः"” इति तथैवोक्तम् । 

वारा्हविवाडइपटले प्रलेकवेधफलानि' रर विवेषे वैधव्य पल 

माश करोति कुजवेधे । बन्ध्या परिडिततरेघे दौक्ताकरणं 

करोति यरुवेधः | ग्यगुखतवेधेऽषुत्रा दासो रविजात- 

राशन्ते"'दति । परते बुधः दोच्वाकरणं प्र्रज्धम् 

चरणवेधमाह खेट ईति । तत्न तद्िन् नच 

विद्यमाने खे सति यदि चतुथं प्रादेऽ्ति तदा विद्ध. 

नक्षव्रख प्रयमपादे वेधः । यदि ढतीयपादे तदादि. 

योयचरण्डय वेधः र्वं यदि द्वितीयपादस्य तदा 

ढतोयपादे वेधः यदि प्रथमपादे तदा चतथपादख 

बेध इत्यर्थः । यद् विष्टः “अतोरन््वपादमा- 
दिगोद्ितौवगस्तरं तीयकम् । दतीयगोहितोयकञ्चत्- 

मस्तु चादिमस् । भिनत्ति वेधक्ह्,होनचान्यपादमादि- 

ओव” । रएतद्यदययपि शुभाश्ुभयहसाघारणं प्रतोयते तया 
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पि सौस्ययहपरन्द्र व्यम् । यतोवसिषठेनेव खाजंरदोषा- 

भिधानावखरे ^विषप्रदिग्धोन तख पत्रिणा मृगस्य मांसः 

खभदं ताते । तधैव पादो न शुभोऽवरिष्टपादाः शुभा- 

शेति पितामहेन "इत्याशङ्य समाहितम् “पादणवनशु- 

भः शुभसहेर्विञ्च इग्यखिलगास्त्संमतस् । क्र.रविद्ध 

भयुत' न शोभनः शोभनेषु गदित" न पादतः. इति। 

नारद; । “पादेव शनि मशु शचैव ठतृस््भस्'' इति । 

कश्यपोऽपि । ^क.रविद्गं बुत्िष्णंग क.राक्रान्च्च ठत्- 

सभम् । मणिद्ेममय इर्य म्भ ताक्रान्तमिव त्यजेत्” 

दति ठत््तभं सकलनच्तल्म् । तसखत्क्र.रपरहविद् 

संपूरंनच्ततरल्यागः शुभविद्धं चरणत्याग इति सिडान्तः । 
तत्र विवाहे पञ्चुशलाकावेध एव॒ यदाह वसिष्ठः 

^“पञ्चशलाकाचक्र पाखियदष्ये भवेधविधिरक्तः । शस्त, 

शभमितरकतः सप्रथलाकाजदतरले ति” । च्रोपति; “बध्- 

प्रबेशने दाने वरणे पाणिपौडने | वेधः पञ्चश्लकाख्योऽ- 

न्यत्र सप्रथलाकक” इति पौण्धा० । अत्र केचित् सप्र 

शलाका चक्रवेधमाड्ः | ततर विद्ननल्षव्राणि यथा““गा क्र च्च, 

अतभानिले, जलशिवे, पौष्णाग्य स्ये, वसुदे, वेद्धा - 
श्रमे, इयभगे, सार्पालराधे, तथा । इ्तोपान्तिममे, विधा- 

इनिधिमे, मूलादितौ ल्ाुभाऽजाङ्घी, यास्यसघे, रशा ~ 

उडहरिभे, विद्धे इष्टद्र यके" ° चि ० कुष्ण खके सप्रशलाके 

चक्रे शाक्रच्येज्येषठापुष्यनक्चले भियः क्र.राधिषितल्वेन 

विह्धे न्नेये। एवं ललिते पूव्बैषाढाद्र' विङ्न्नेये एवं 

सव्व | वश्चसधांशुभे उन्तरषाढामृगभिरसो, हयभगे 

अशिनो मूरव्येफालग॒न्यौ, उपान्तिमभं उत्तराभाद्रपदा, 

अन्न मूलवाक्य सखरोदयस्य यन्नोपधोतप्रकरणे भिद्ि- 

तम् । चक्रोडारो व्यवहारस्च्चये "सप्र सप्र विनि- 

पात्य रेखिकासर्यगृध्वं मय ठं्तिकादिकम् । लेखये- 

दभिज्ञिता समन्वितद्यंकरख्ठखगमेन विध्यते" दोपि. 

का! “खाः शशौ सप्रयलाकभिनच्नः पापेरपापैरथवा 

विषादे! उदवस्य त॒ सटताङ्गो प्रसशानभूमिं, 

ख्द्ती प्रयाति" । तथा च भोजः | “(विदधे सप्रशला- 

कार्ये विधवा लग्नवाससा । पुनयाव्यचिरान्नारी सखाग्नौ 

खखचन्दरिकाम्” । भैघव्यञ्च नक्ततरस'ख्यातुल्यान्ट बवति 

तदुक्त" वरादेय “नन्तत्रजखदाहे फलमब्दं स्तारकाभितेः 

सदसदिति” । अवरापि ठ्यन्यायत्वात् कऋरूरवेषे पूथं नक्ञ- 

बन्त्याज्यम्, एभ^+छबेघे पाद याज्य; इति ध्योयम् । 

पो. धा । “सप्रशलाकाजद्तरलेति" प्रागुक्गवचनात् 
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^भृक्तम्भोग्यन्याक्रान्त' बिद्ख' पापस्डेण च | शभाशु- 

भेषु काय्ये'ष वजनौय प्रयत्नतः" खरोदयवाक्याञ्च अख 

भेकार्यभ वरज तया चतुर थयुम्मानामिहोक्तिः"अलापवादः 

ˆ ऋन्ताणि क्ररविङ्खानि क्ररसक्तादिकानि च । मूका 

चन्द्रोण खक्तानि शुभाद्धखि प्रचचते" । 

ब्दात् क्र रेराङान्तानि कू रोगेन्तव्यानि च व्रिविधोत्पाते- 

दरभितानि क्ञेयानि तानि यदि चन्द्रं भृक्खा ख्क्तानि 

वदा शुभाहाखि प्रचक्तते वदन्ति नय इति शेषः | यदाह 

वाह्यः ""भृङग्भोग्यन्तथादन्त' विङ्घ पापग्रहेण भस् । 
सङ्ठेष च काव्येष यल्तः पररिवजयेदिति” । वसिषो- 

$पि `"छत्प्रातभङ्गहणभङ्क रव्द़्िस्थितन्च यत् } दडल्येव 

श्युभं कम्म राषवाण्निशरोम्ब धिभिति'"] शाङ्गीये ८क्ररा 

वितङ्क .रविभ्क्तविद्गन्तव्यधिष्णोषु कुमारिकाम् | 
वदन्ति पाणिग्रहये मनौन्द्रावैधव्यभव दे स्ति भिरेवमाह्रि- 

ति*। अस्यापवादमाह केशगाके: । “उत्मातपापगृहदरूषित 
न्भ यदोन्द् राशय सुनर्भृनक्ति । तदा तदङद्धिल मङ्कलेषु 

चजे व्माजान्तधन्रवोन्दोरिति” । अयम वधिराकन्तनक्चतु 

भिन्नविषयो बेदितव्यस्लन हि चार्डालधुतहस्तस्तानव- 

इन्द्रभो गखानि्ेजकवात् । तदुक्तं शङ्गय “यद्धि- 

व्णन्दोषसंयुक्तं खात्तयापोन्द् सचुतम् । श्ुभक्षा्येध् त- 

त्याज्यमन्यकम्म सिद्धिदम् । यथा ह चाख्डाल्टैक्न्तो 
मञ्जन्नगाधेऽपि सरित्मवाद्े । भवेच्र पूत; शथिभोगतोऽपि 

तयान श्ये दड् पापयुक्तम् । श्या गते ठ चाण्डाले शु- 

ब्विराञ्ववनाद्यथ। | तथा भुक्त्वा गते ररे चन्द्रभोगादह्ियो- 

धनमिति । अतणयोक्तं वसेन ""गन्तव्यधिष्णगृङ्खल् 

भृ्गभं यत् कृ.रमहोत्मातविदूितञ्च । चन्दरोप्रभोगाद- 
मलन्तदानीं भेष, कायेष शुभप्रद चेति। एतच्च सामा- 

न्यन्यायत्वात् क.रविह़े भे चन्द्रभोगाद्पि शुद्धिनासतोलयक्तम् 

यत्तु नारदेनोक्तम् “सडहणोत्मातभन््ज्च' मङ्गलेष ऋद- 
त्यम् । यावञ्च रपा भक्ला खक्रन्तद्ग्धक्षाखवदिति" 

` तद्यावद्वचनं वाचनिकमिति' न्यायेन चडणोत्मातभयोः ष- 
श्मासपय्य न्त निषेधस्ततोऽपि यावद्रविणा भकत्वान त्यक्त 

न्त वत््यज त् ततापि चन्द्रगु हण एष द्र गृह्णोयनन्तलख 
क॒ षण्मासानन्तरं सव्यभोगासस्यव एव अतोन 
क.रशक्ताद) रव्िभोगापेवा उत्पातभख चन्द्रो पभोगोऽणा- 

वश्यको वसिषटवाक्यालोचनात् | ऋतन क रेघे निखिल- 
भ व्राच्च नचर्ण एष | तदुक्त शण्यमेन्न 'करविद्ध- । 

स { चि “रुर ऊ 

पैवि्धानि ऋल्ताणि तथा क्ररेक्तानि व्यक्तानि । आखदि- | 

उप 

युतज्धिष्णयर' निखिलं नप पादतः । अन्यरपि गुणेयक्ते 

सञ्चदोषविवजिवम् । त्यज दनघमाखिक्यङ्ल्खोप्तं 

यथेत ̀  अयञ्च क, राधिषितवे दोषः कूर गुडचन्द्रयो 

रेकराशिख्यत्व वेदितव्यः] यदा ठ चन्द्रः प्रवभपादे 

क रगहस्च टतोयपादे एव" सति राशिभेदोऽपि जायते 

तद्ा क्र रय्ह्वाधिहितत्वदोषोनास्तोति ध्येयम् | उक्तञ्च 

ज्योतिनिबन्धे ।“टकख्जिन्नपि धिष्णय भिनच्र राशौ खल 

पडे शशिनि । तञ्न्दर्ते कयां िवाहयाल्रादिकं सर्विति" 

यथा श्टगशिरसि प्रथमे पाटे चन्द्रः तोये क्रमः 

तत्र स्प्यो कन्तत्रत्वे रागिभेदोदयोरिति प° धा०।. 

अय लन्तादोषः | “्राद्परन्द् सिताः सष्ठ 

भं सप्रगोजातिंशरभितं दहि । ऽलत्तयन्ते ऽक शनोज्यभौ माः 

सया टतकौग्निमितं पुस्स्तात्” ख०चि० 

“सप्र प्रसिद्धाः गावोनव जातयोहाविंशतिः शरा; परञ्च 

एत,मेतम्भम् सखाकान्तनच्तत्रात् `न्रराद्टपूणन्दसिताः खं 

ठं सलत्तयन्ते यथा बध; सप्रल', रादहनवमं, पूर्ेन्द् ; 

पूख्पिभान्तचन्द्रोदयाधि'थम्, तञ्च गतलष्णपक्ते पञ्चमी 
बष्टोसप्रमोनामन्यतमायां सम्भवति । शुक्रः पञ्चम 

खठे लस्तयतीत्यथः अर्कशनोज्यभौमाः क्रनेण पुरसताद्से 
सव्या टतकांग्निभित' स'लत्तयन्ते यथा य्य: खाकुन्त 
नक्तत्राह्ादशं, णनिरच्मम्+ गुरः षम्, भौमस्तेती- 

अभस् असतोलक्तयतोल्यय; | यदाह नारद; “दरतः 
षतो ऽकाद्या दिनं लत्तितञ्च यत्। अकाढतियुणा ङ्न - 
वाणा्टनवसड्ध भमिति, यय : पुरतः, चन्द्रः ष्ठत; एवं 

कमेण भौमाद्योपि घुरतः ष्टतञ्च लस्षयन्तीद्यथै; । वरा- 
होऽपि 'कतर्योहाद यछत षड युरुरवनिजस्तृतीयन्त । 

स'लत्तयति दिवाकरषठनोऽखममग्रत; पादः । पदाद् 

विंथतिभम्पोखिमचन्द्रस्तु पञ्चमः शक; । स्भादरपि न~ 

वम सप्रममृच्त' शश्व” इति प्रत्येकं वेध फलमा₹ 
सएथ ।““रिलत्ता विन्तहरो निवयङ्गौ जो विनिरदि े न्र्म् । 
चन्द्रौ नाशङ्धयाद्धौधौ नाशं वदत्येव । सौरौ भरणं कथय 

ति बन्ध् विना टृद्धश्यतेलन्ता | भरणं लत्ता राद्धोः कारे 

विनाशम्भ गोद्न्तोति'"नन्वयलन्ता वा लक्ता वा वक्ग- 
व्या जिति न हंख्ग्यकयनम् | अत्र समावन्त केशवाकेः'> 

इति सति व्यसद्ामभिजत्तने यद॒लत्तनछुक्गमृषित्रजः । 

तदुङ्पञचिनपूव्येविभागये।रन{धिक्ञाधिकदोषविवक्षयेति" 

अत्र राहोः. सदा - वकिचान्नवमगणना करेणेव याद्या 

यथा्रिन्यां राधः तदा अक्चेषां लत्तयति। शुखयत्ता 

। 
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ादिमतेऽपि वकुगामिना राणा सदा खमच्धिनोरेवतोत्या- 

दिगणनया विंशतिभम् अद्ांघव नत्न्ययाख्रयितव्यमिति 

साम्म्रदायिकाः”” पोश्धा० । 

रच पातदोषः ।“हषख्वंष्टति साध्यव्यतिपातकमगर्डच्छूल- 

योय नाम् । अन्ते यन्नत्तल' पातेन निपातितन्तत् खात्" । 

ख०्चि° 1 "हषं णेत्यादि षड योगानां अन्ते वज्खन्द्रनच्तन' 

भवेत् तत॒पातेन चण्डोशचर्डायुधाख्येन निपाति 

त' खात् यद् ल्ििविकुमः “साध्यदहषं णन्दलानि वं - 

शतिव्यतिपातयोः | 

निपातितवमिति"। 

बड्भङ्कर्डख चान्तं खात्तत् पातेन 

नारदेन प्रकारान्तररै तत्मकारसम्पा- 
४४ ४ < 

दकः पातोऽभिदह्धितः | "सयभात्ापेपित्रप्रान्यतार्, 

भिलोड विष्ण भे । सवया दिनमे तावदाश्बिभातलातदट- 

' भम्" वसिेनापि “शरविभादद्िपिटमित्रत्वाटमहरिपौ- 

व्रभेष्, गणितेषु । आञ्िनभादिन्द् युतौ तावति वै पतति 

गणनया प्रातः | अयमपि पातोदोषञ्चण्डो शचण्डायुघा- 

हयोन्नेयः । अखिलेष्, मङ्गकेषुपि वच्य †यस्माद्विनाथदः 
कर्तुरिति" यद्यष्वन हषं णाटोनाखपाद्ःन' नास्ति तया- 

प्यभिह्ितास् षादिनज्चत्रसाह्हित्ये न पाताभिधानात्त्त,ल् 

स ख्याकेष्वेव योगेषु पातसम्भरवो जायते इति मला षेणा- 

दौनामलुक्तिः । णषञ्च प्रायुक्तष् दश्च विरडयोगेष्, 
लस्ापातयोः थक् कसनम्? । ज्यो०त० रघुनन्द्नेन 

“श्चं दाद्श्ठष्णरश्सिरवनोद्धलुस्त तोयः गुरः षठ 
चाषटयमर्कजस्तु बुरगोहन्ति श्ट ल त्तया"'द््यादि रलमा- 

लावाक्य सङ्घा लत्तापातोऽयभितियदुक्तं तङ्धिन्त्यमूलम् 

बयोर्वि भिन्नदोषत्वात् अन्यया प्रायुक्रव्यवद्ारोञ्चयवाक्ये - 
वज्छं दशसं ख्यालु पपत्तेः तद्वाक्ये प्रातशथम्दख्यास्रवणाञ्धं | 

चथ कुन्तिसास्यम् “पञ्चाखखाजौ गोमुगौ तौलिङन्भौ 
कन्यामौनौ कक्यलो चापयुन्मे । तत्नान्योन्य चन्द्रभान्वो- 

निंसक्र' कान्तेः साम्य' नो शुभं सङ्गलेष ” म °चि०।.प्खा- 

खाजौ सि'हनेषौ अन्ये प्रसिद्धाः । रष. राशशियुम्मेष च- 

. न्द्रभान्बोः प्राठकुमेख व्यतृक्रमेण वा स्थितयो; कु न्तिसाम्य 

निरक्रन्तदङ्गलेष नो शुभः खात् । अत्र पच्चाखाजा- 

वित्य वमादोनःद् हमद हर ् ्यदकप्रदभे नाध्तवात्यव या 

खयाचन्द्रमरो; क्ायनयोयोागः 

शराथिमितो का विवभिवस्तदव क्रान्तिसाम्यख्च सम्भ 

ब्रात ¦ अतः सम्मतिवाक्यखामप्रसरः ` नन्वे तावन्त एव 

षट्रराशियोगा दवादशराश्यिगावा सम्भवन्तीति चेन्न 

शयश्यन्तावच्छे दस्थित्याधिकानामपि सम्भवात् प्रत्यय 

प्प 2 

अद्धाथिसितो दाद् 

(= द 
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कलाविकलान्तस्थितत्वे नानन्तभेदसन्मवाद्धातः प्रायक्तः 
` व्याख्यानं ज्यायः । क्रान्तिसास्यख च मह्धाधात इत 

नाम । एतद निन्द्यतामाह वसिढः "दोषो महा- 

पात दति प्रसिद्धः खवेष्टतोहन्ति बध् वरः च । तं र- 

चितः लम्नगु णास्व शक्ताः सखव न्धा नाऽशनिते7ऽपषातम्"'। 

अशनिवजुम् । नारदोऽपि “यसन दिने महापात 

स्तददिनं वजयेत् शुभे” इति अतप पतननात्पातः सकल - 

शुभकमे णामित्यन्वथैतापि । साच स्पटा सोमसिद्वान्ते । 

“यच्छ् भानां विनाशाय नद्च्चिव पतल्ययम् | व्यतोपातः 

परसिङोऽत्र संज्नाभेदेन वे्टतिः" इति | महापरातशब्द्ख 

खटिस्तु रवोन्द कोन्तिसास्य णव नत्वन्ये षां सहां क्रान्ति 

साम्ये | यथा जलजशन्द्ख रूटिः कमलेन त॒ मेकाद्रौ । 

क्रान्तिनाम खड्ाणां द्क्िणोत्तरदत्ते गमनम् । याच ख्- 

यख क्रान्तिः सा बदा चन्द्रकान्त्या ठल्या खात पातम- 

ध्यकालः ! तन्रो्धगतोरषोन्द कान्त्योः समानत्व भज- 

सामे सति मवति | भजोनाम “लवनं भजः खात 

नय्रधिकेन होन" भाष्वञ्च भाङ्खादधिकं विभाङ्म् | नवा- 

धिकेनोनितमकभं चेति" लत्षणलस्तितः तत्वाम्य' तु 

सया चनद्रमरोयौगे षङ्राश्िवस्टे हादथराशितच्ये वा 

सति भवति । अतएव खन्यक्लता ताद्शायोगा एव पटिताः। 

“विनाशपादेन्दुमि्धायनां यकेयतिारविः शोतक्षर ख ग्टहाते । 

श्मापमत्वं व्यतिपात वैष्टताह्वास्देन्छे रसभेऽर्षमे क्रमात्” 

षूति भाक्कराचाग्ौक्तिभङ्गोलत्य सामान्यतः कुातिखाम्य- 

दिभसख भोघ्रोपस्थित्य्थे भृजसास्यप्रतिपादनम् | तदुक्तं 

वसिष्ठेन स्वसिद्धान्ते “चके चका तुल्ये वा कियद्धामाधि- 

कोनके। सायनादनदूयोगे' चेत्तदा पातख सम््वः। 

शूभमङ्गलकमाखणि लोकानां च ध्िनाशयेत् । स्लानदा- 

नाद्क' तत जपश्राज्ञादिकाः -कियाः। कदापि कुरते 

मत्य: सुमत् फलमञ्ते । सये कुरुचेते कोटिख- 

श्वापणो फलम् । तत् फलं लभते पाते स्लानख्राइलपा- 

दिना। उत्पत्तौ लक्षगुखितं रमणे कोटिसङ्ग,णम् । 

पातेऽथानुदसङ्ग गयं पतिते इत्तमच्चयमितिः'। तथा सूर्यसि- 

दन्तेऽपि | “रकायनगतौ खातां या चन्द्रमसौ बदा । 

व्युतौ सख्डले क् न्योसतुल्यल्वे वै्टताभिघः । विपरीता 

अनगतौ चन्द्राकौ कुन्तिलिश्चिकाः । सभास्तदा व्यती- 

पातोभगखाञर न्ये यतौ । तुल्यां शजालसम्पका स्यो स्त॒ प्र- 

वाहत; । तादक् कषोगवोवदिललीकाभावाय जायते" 

दूति । अतणवानन्रोलन्नकान्तिशाम्य भङ्ञापातदोषो 
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^पू्ै' तत् खात् पातमध्य' 

अनेनेषा- 
नास्त्येव | तदुक्त गपेयदंवन्े: 

दितोयः पनीत -तद्यतोनातिदुरमिति" । 

अपेन वखिषोन खघ हितायामुक्तम् । “शास्त्रात् समानोत 

सह्वातिपातः सपैष्टतोहन्ति कध वरं च । ननिःसप्नबारा- 

निव जामद्ग्यकोधोऽविरात् ्लरकृलं समस्तमिति । 

शासतराद्खितथास्तोक्तान्महापाताधिकारादित्य्थैः। ततर 

हि योगादेव सद्ापातस्यानित्यत्वात्तयैव दोषत्व' नान्य 

सेत्यया दक्त' भवति ! किञ्चपद्चाङ्गोयोऽपि योगः खयै च- 

नद्रमसोयौगादेव साधितः स्य ्टाधिकारेऽतख्लसादेव महा- 

यातोऽपि साधयितुमुचित एव *्पोण्धा०। 

अथ खाजरापरपर्यायेकागेलदोषः 

व्याघातगण्डव्यतिपातप्ेँ श्यूलान्यब्रज पररिषातिगण्ड 

एकार्मलाख्यो ह्यभिजितसमेतेदेषः शशौ चेदिषरभक्षगो- 

ऽका त्" ख ° चि ०।“अन्तयोरं्टतिः। अन्ये प्रसिद्खाः। यख्ि- 

न्दिने व्याघातादिके विरे दषटयेगे खति अरककादकेनक्ला- 

च्छो चन्द्रोऽभिजित्वभेतो विषमे विषभसं ख्याके कके नले 

स्यात्तदा खार्जरचक्रोत्पत्र एकागंलाख्योटाषः खात् । 

यद् सने खात्तदा न दोषः इव्यर्थः | यदाद लिविकमः 

“विरङ्गनासयोगेष साभिजिदिषमच्देगः । आका दिन्दुखदा 

योगोानिन्द्य एकागलाभिधः" इति वसिछेन तचच- 

कमभिहितम् । “अन्त्या तिगर्डप रिवव्यतिपातपूवैव्याषा- 

तगण्डवरचलमहाशनोषु | चिलादराधपिदटपन्नगदच्- 

भेषु साह्ियमूनशिद्रिष मूड भेष । ^रेरानेकामू्ं 

गां षट् च सप्र ति्येक् ठंत्वाप्यत्र खा्जुरचक । तियैपेखा 
संस्ययो चन्द्रभान्वाठ कशस्प तिदेष टकागेलाख्य; । ““खर 

करदद्िना च्ोड दिवस्पातजातस्व नल भव शरोर दविरन्न्नि 

खस्थान् । भवि पतति जनानां भङ्गलध्न'सनाय युख- 

स्णगतवङ्ःरयताये)ऽग्निकोपः” इति अत्र वसिषटवाक्येऽ 
भिजित्छाहित्यमास्त न वेति सन्द हः नारद्स्वभिजिदजितं 

चकमाह '"व्यावातश्रलपरिषपातपू्ेध सखत्खपि। 
गख्डातिगण्डकुलि गवष्टत्या सह्ितेष च । अटितीन्द् - 

मवाह्याद्यम् कमनेजभानि च । न्नोयानि स्चिनराभि- 
मृज्ि भानि यथाकभम् | चिखेदध्व गतामेकान्तियये खा- 
खयेदय । तत्र खा्जरिके चक कथितं लधिः्भं न्यसेत् । 
भान्येरेखागतयोः श्या चन्द्रभशोम्िथः | रकामलो 
हद्टिपाताञ्चाभिजिहजितानिव | लाङ्गले कमटे चके 
फिचकं लिनाडकि । अभिजिद्भणना नाति चक 
खजं. रिके तथेति" । कश्यपेन रकार्मलादहिपात- 

1 

उप 

तत्न लिषिक्रमकेयवार्क- ११ 
श्चाभिजिद्रह्ितानि वे 

वाक्ययोः समूलत्वख शिषसम्बतत्वान्नःरदादिवाक्यंः स 

दूति । 

विक्लवः ततोऽनयोः पर्तयोर्ययादेशथाचारादुव्यवस्ये ति 

युक्त" प्रतोमः” पौन्धा० । खाज रवेधे ज्यो °ति° 

“एकामूष्ैगतां त्रयोदश तथा विर्यगगताः श्यापयेत् । 

रेखाञ्चक्रमिद्' बुधैरभिह्ित' सखार्जरिक तलत) व्या- 

घातादि ठ मृधि भन्तु कथितं तत्र क्यरेखाख्ययोः यूया- 
चन्द्रमसोभिथोनिगदितो दक्पात रखकाकंलः'” ““व्याषा- 

तादौीति व्याघातयोगसं ख्याङ्स्त्रयोदयाङ्कः । तथाच 

स्तादीनि नक्षत्राणि देयानीत्यथैः" इति यद्ाख्ातं 

तञ्चिन््यशक्तषाक्यःः व्याघातादिदटयोगयुक्तदिविसे ण 

खार्जुरवेधप्रतिपादनात् तत्र॒ लेख्यनच्ल्ादोनां च 

नारदेन विशेषाभिधानाच्ध | 

अथोपसहदषः सच उपपरहश्द् 

छक्ताप्रायः- विरेषाथं पुनरुच्यते । 

“शराटदिक्थक्रनगातिषटत्यस्तिथिष्टं तिचच 

१२०२ ° 

` प्रतेश्च 

पञ्च | उपमाः रूथेभतेाऽजताराः शुभा न देष 

कुरुबाह्िकानाम्” । “'दयेभतः शयक्रान्तन्तताद्- 

अताराः चन्द्रनच्तल्ाखण पञ्चाटद्शचतठदेशसप्तंकान- 

विंशतिपद्चदशा्ादभैकवि थतिद्ाविशतित्रयोविंशतिचत्- 

ञिशतिपञ्चविंशतिसंख्याकाञ त॒खस्तदे पपहनामकादोषाः 

खयः प्रछृतिरेकविंथतिः ततः पञ्च । यदाह नारदः 

“भूकम्पः स्हयभात्सप्रमर्ँ षिद्य् च॒ पञ्चमे । करोऽ 

मे च नवभेऽशनिर्टादभे तत; । केतः पञ्चदशेद- । 

शड्खोल्का एकोनविंशतौ । निर्घातपातसंज्नञ्च ज्यः 
स नवपञ्चमे । भोडनिषातकम्माञ्च कुकिथं परिवेषकम् । 

विञ्नोयाङ्धं कषि'थाख्यादारभ्य च यथाक्रमम् । चन्द्रबुक्तष 
भेष्वष श्रुभकम्् न कारयेदिति” | वराहः ~ | 

विवाहिता स््लो ूयच्चतेा इभगताष्पेति'' । अन्यल्ापि । 

ग्टहप्रवेशे दारिद्रय विवादे मरणं भवेत् । प्रस्थाने 4 

विषदः मोक्ता उपयहदिते यदीति" | एव साभान्ते | 

निषेधमभिधाय रेणभेरेन परिष्टारमाष। शुभा = 

क्ति । “बाजक कुरुदेगे च वजंबेद्धहटपयङमि ति 'ष्छ- 

पोकः" पोण्धा° | अलापवादः। 3 
^“पातापसहलत्ताच्च नेोऽखगधिः खेटपत्रमः'*भ्० चिन. 

““पाबञ्वण्डो शचण्डायुधाख्वोरोषः उपयपहः प्रागुक्त ̀  

एव । लत्ता ्नराङकपूेन्दु सिताः" इत्यादिनोक्ता, त्र | 

खेटपत्समः ्रहचरख्ठुल्यो नच चरथोऽनिदटः अखार्थः 
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धाते उप्रयष्े च रप्रियेखिन् खात्तत्र्यचरणस्तसख 

 नक्तत्रख वच्छानान्यः लत्तायान्त लत्ताकारिणोयदहा - 

चञ्चरणे खुस्तत्संख्य रष पादो वरजरानान्यः । उक्त' च 

शतत दोपिकायास् “उपरसहेष् लत्तायां तथा चण्डाबु- 

धावये सहोऽसि यतुप्रमाखांथे विद्खंशस्त् प्रभमाणकः''दति 

उपयहचणर्डायुषयोः श्यैकतोऽङ्कि, खा दप स्तखेव सम्भ- 

षात् । अयञ्च भरिद्ारस्तुल्यन्यायत्वात् खाजैरकेऽपि 

द्व्य । यौ यस्मिन् पादे भेत्समसख्यश्चरण एकर - 

खावस्वितचन्द्रनचत्रख वन्ये इव्यर्थः “खाज रिकसमा- 

क्कििभभिति'' नारदोक्त: ज्योतिनिवन्ते गग; "पूर्वा 
दण्डदोषः खाद्पराह्छ ठ मोहजः । उल्का चवाङ्गराले 

त॒ कम्मे डोरातदूषकः'' | तत्रापि “कम्पेःलकादण्डमेा- 

हानामङ्धिममितिः' नारदोक्त: कालभेद एव वच्च 

'शखरमा्द् त्तं व ७,१६११०,६, अदितिः वटिकस्तेषु 

वजेनोयाः पराः शभा? पौन्धा०। 
अथ वारदोषः । सच आङ यामकुलिकयमषर्टभे- 

दात् लिष्िषः। ते च कश्यपेनोक्ताः यया “शलालु 

तयः खयं चन्द्रे षष्ठे पडता, । भौमे वाणाग्निनेनाणि 

सौम्ये वेद्लिशयवः । युरूषारेऽग्निचन्द्रोभाः शुक्र ने- 

ताद्धिवद्कयः | शनौ चन्द्र भका; ; कुलिकोयमषर्टकः । 

अङं पहरखंज्नञच भङ्गेषु भिवजंपेत् | वारदोषेण इष्ट 

्तज्ञग्नं सब्वंयुणान्वितसम् । व्यजेद्यथा एरोडाशं षायणोप- 

-तन्तयोति'' । फलमाह वसिष्ठः “निधन प्रहराद्धत् 

निखत्' यमघण्टे । कुलिके सर्व्वनाथः खाद्रालावेते न 

दोषदाः" पोऽ धा०  दितिसाषटमभागालका्ते । तत्र 

चद्वयामशब्दे ३७६ ० अद्ध यासविशेष उक्तः । मुह 

त्ततकङलिङ्स्तु कुलिकशब्दे वक्त्रे तत्र कुलिकमद्ध- 

तै मपरक्रम्य च्रौपतिना “थालायं सरण काले वैध्यव्य' 

पाणिपीड़ने। वने बह्मबधः प्रोक्तः स्वैः कर्मे ततस्त्य 

जेत्” उक्तम् । 

खथ लाभित्रदोषः.। “लग्नाञन्द्रान्दनभवनगेखेटेन 

श्यादिद्  परिणयनम् । किंवा वाणाश्ुगभिदलवगे 

जामित्र खादशुभकरमिदम्” छट चि । “विवाह 

लग्नाञ्न्द्राह्वा सप्रम' भवनं ग्रं जामित्रं तत्र गते खेट 

परिणयनं न खात् | उक्तञ्च “जाभिलर' दिषिधं प्रोक्त 

गगेगालवगौतयैः । त्ाल्लग्नाञ्च चन्द्राद्च जाभिन' पर. 

व््नयेदिति” । ततृखद््पमाह महेचवरः “लग्नाच्छीत- 
करादुखहा दुनगता नेष्टा विवादे ख्टता; "द्रति | विषः 

२१८ 

लग्नप्रकरणे "सँ जामितरसंख्याविदधति भरणम् "'द््यादख | 
लज्ञः "पापात् सप्रमगः शशी यदि भवेत् प्रापेन युक्तोऽथत्रा 
यल्लेनापि विवजजयेक् निमे दोषोऽपि संकथ्यते। 
उदाद्े विधवा, वरते ठं भरणं, शूलञ्च पु'स्ार्भणि, यात्राय। 
विपदो, ष्ट्डेष दहनः, ्तौरेऽपि रोगो महानु" । भज 

: “चन्द्रात् सप्रमराशिगे दिनकरे त्यक्ता धनैः कन्यक्षा 

भौमे च प्रमदा प्रयाति विलयं, सौरे च बच्या सरक् । 

लवः श्ुकशथङ्जौ शुभकराः केवचिदन्ति क्रमात् 
भतेपरे भितदोचितास्तभवने नियं प्रबासान्वितेति”। अख - 
पकादमाहइ । कि'वाशब्टोविक्षल्ये पूैमहाधिहितराशेः 

भप्रमराशिस्थितलि'शङद्भागात्मके लमग्नेऽपि चन्द्रोनिषिद्ध 

द््युक्तमिदानोन्तद्धिष्ठितराथिनवांशमारभ्य वाशाशुगाः पञ्च 

पञ्चाशत् तद्धितनवां गे लग्ने चन्दर सति जाभिन' खात्, 

यथा मेषराशौ पञ्चसनवांथे गौमेाऽच्ि तच्छात् दलार्यांप- 

च्चमनवां स्थं लन" वन् चन्द्रो वा निषिद्धोऽन्येऽटौ न्वाथाः 

शुभाः ] एष विधं ख्ष्स' जामित्रमिदमशुभक्षर' खात् 1 

यदाह मेश्वरः “कित् कामनवांशक्षादिष शरंस्तु- 
ल्य नवांशे स्थिताः” इति। केगवाकोसतु चन्द्रनवांथाः- 
देवाह । ““हिमरश्िसिनवां कात् खलो यदि खेडः शरः 

सायकांशके | अयमन्ययुखन इन्यते निविडर्य पसगेडभ्ब 

रः ` अपवाद्ान्तरमाह राजमाच्ण्डः ` "तृङ्गलिकोणखभवने 

भवने निजे वा सौम्याधिमितग्टहगोऽपि वदीच्ितो वा । 

जामित्रवेधजनितानपद्ृ्य दोषान् दोषाकरः सखमनेक- 

विधं विधरे" इति । व्यवद्धारससञ्चयेऽपि । “खोञ्धे ऽथवा 

स्त भवने स्मुरद् जालः सौस्यालये हितग्दहे शुभवर्गगो 

वा| जाभिलकारिपरिषञ्धितदोषराशि"' इत्वा ददाति 

बड़शः स॒खमेष चन्द्रः” कालखण्ड बात्यपरायनः “युस 
न्द्र जामित्र ति द्यदि बलान्वितः] घनसौभाग्य- 
एत्र लभते नात्र संशयः। मथिश्क्ताप्रवालेख, उवाभ- 

रशे: शमः । शोभिता ठत खदा तिष्द्युर्णापधि नरोचते 

सातु भत्तः ण्या नित्व' बधे चन्द्रस्य सप्रमे पीऽधा०। 

एसागेलोपयहपातलत्ताजामिलकत्तयदयःस्तदोषाः 

नश्यन्ति चन्द्राकबलोपपरस्वे लग्ने यथार्कभ्युद्ये त दोषा 

खचि | ^रकागेलः खाज रचक्रोक्तः उषसः भरा- 
रेत्यादिभोक्तः पातश्चण्डो शचण्डायुघम् लत्ता ज्रां {हत्या- 

दिनोक्ता, जामिलसधुनोक्तन् । कर्तरी, लग्नात् पापादि- 

तयाद्य् क्ता उद्यास्तदोषा वच्छन्ते । एवं विधादोषा नश्यन्ति । 
कदा विवाहलग्ने चन्द्रर्कयोव्रलं सोडभित्रादिराधि- 
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स्वितत्वष््पं॑वि्ितस्वानख्ितत्वञ्च तेनोपपन्ने सड्हिते 

सति, अर्गख खयं खाभ्युद्ये दोषा रालिर्यघा नश्य 

तीत्ययैः । गाङ्ान्धक्षारथुक्तापि रालिरेकाकिना सय्यखा- 

दयेन खयनेव नश्यतीति यया"'पोग्धा०। 

प्रस्काद्न्यान्यंदोषलख दे णान्तरविषयत्वमाह “उप हन्त 

अरुष दकेषु कलिङ्यङ्गेषु च पातितम्भम् । सौपाक्राल्वेषु 

च लन्तितम्भरं त्यजेत् ठ विच किल सवदेथे" ख०्चि° । 

«कुरवो वादं काच पञ्विसदेथास्तेषूपय हदो षाक्रान्त- 

न्भ" त्यजेन्न तदरिक्तषण्दवेयेष तेष शुभनेवेव्यथेः । कलि- 

क्ोवक्षच प्राग्रेथौ ब्धवचनान्दगधाङ्गादवोऽपि । तेष 

चण्डो चर्डायुधापरपयांयं पात' त्यजेत् । न त॒ क्रान्ति 

खाम्यस्पं पातं तख महहापाततव्यव्हारात् | सौरादुः 

शास्वदेशः पञ्चिमदेशविशेषः बड्धवचनाद् खामबाद्ल्यः 

तेष॒ चन्तित' लत्चाखंजाताख तङ्ग' परिधजेत् । विद्ध" 

कर.रेण शुभेन वा पञ्चयलाकादिवक्रहारा भिन्नम्भ' भूत- 

खपततिरवदेणेष व्यजेत् । किल निश्त्रेन नत्वख देशभेदेन 

परिहारः एतदपि षाक्यं सम्प्लयन्तर' नाहेति । विवाद्- 

पटकेऽश्रि ““लत्तामालबरके देशे पातः कोशलेके तथा 1 

शकार्मलन्त का्लोरे वेधं सशत्र वजजयेदिति"" } वराहः । 

“इविदोषस्तु विष्याख्यं देशे नान्येषु केषु चेति” । दय- | 

योगो भवेद्गौडे जामित्र च याने । बेधदोषद्च शेषष् 

इत्यादि वाक्यानां यथादेणाचारात् व्यवस्था" पी°धा०। 

अथ द्थयोगः “नवशाङ््र्ययुतेर्मयेषे 

ज्लानि दशेशतिग्यः नागेन्वोऽदध न्द् भिता 

भवन्ति चैते दथयोगषंक्नाः' ० चि० | वेद्यदि 

चन्द्रखधपेनलत्रयो्यतेयौ गाङ्ग; सप्रविं धलाभक्ताद्यच्छ - 
चश्तसिन श्ून्येकचतःषड्टभकादणपञ्चद्शादाद्येकोन- 

विथतिविशतिशंख्याके सति एते अङ्गाः दशयेाग- 

शना भवन्ति नान्य इत्ययः | शिष्टामां दशानामङ्का- 

भामभिद्ितत्वाह्णयोग दृत्यन्वथसं का तदुक्तं दौोपिका- 

यास् " तिष्यजगबेदेकदिगुनवि यभेकादधा्ादथविं च~ 

जख्याः । इदोषुना चयैगुतोड्ना वा योगादमो वेहश- 

योगदोषः" । ल्लोऽपि “ यस्छिुे रवि्तिटेद् यस्मि- 

खं भूयुगा- 

नश्ाञ्चेट् 

चे शशी तधा । धिष्णपरे इयोयौगण्डूते शेषः श्यात् | 

बादिगोद्च । खनययेदष्धपा सि दिषदूतिथयोष्टति : 1 । 

खनविंशानखादयति दय योगाः प्रकौभ्िता''द्तिभोग्धा. 

सत्फशचर् “वा ताभ्या ग्निमहोपदोरणरयं रग्यञ्चवादा; स्ष- 

विणे,गाङ्क इलित षने मद॒युतेऽशीजे त॒ रँजेर्डिते। 
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भन्दाखादथ सभ्बितास्तु मलभोरेखाः कमात् संलिखेद धो- 

ऽच्धिन् हचन्द्रयो्म शुभदः स्था देकरेखास्ययो:'*ख० चि ०। 
“न्ये बातदोषः खात् एकप ऽभ्वान्मी षात्, चतष्वै- 

वशिेष्वणमे :, षट महोपाद्रान्नः, दथ चौरात्, एकाद्- 
स मरण हयोरन्यतरख वा, पद्धद्थस रुक्, अदाद ् 
वच्म् एकोनविंशतिशेषे वादः कलष्हः, विं तिशेषे तिः 

द्रव्यनाशः खात् | यदाह लज्ञः“मरुननेघाग्निभूपाल चौर- 

ग्टयुरुजोऽशनिः । कलिौ{निदभोदादे दोषासूयाज्याः 

सदा वधैः” । विवाहादौ प्रति्ायां ब्रते घ॒ सवने तथा । 

कण्वेभे च वच्ूडायां दचयोगं विवजयेदिति" ! अथा 

पवाद् उच्यते योगाङ्क इति। योगद्धे समे 

ञुग्मसंख्याके. सति दलिते सत्यर्बौकिते भलुभिञ्च चतु 

देथभिर्युते योगाद्घे तदा दाचखादञिनीतेभं नन्ततर' 

स्यात् । यथा समाडः अयोगः दथाङ्कः १० अर्चितः 

५ मलुयुतः $€ मूननन्तत्र' जातम् । अव योगाङ्खे अ- । 

युग्मसंख्याके सति सेके एकयुकर ततेऽर्बिते अञिनोतेाभ 

चात् ` यथा विषमाङ्खो योगःपञ्चट्श सेकः १६अ~ 

द्वितः र एष्यनक्षत्' जातम् । तच्चक्रं यथ] अथ सदुभिः 

सभ्विताखतदेश रेखस्तियैक् क्रमात् स"लिखेत् । अ- 

नेन पकारेण यन्नचतनमागत' तत आरभ्य साभिजिन्न- 

्त्रन्दमसि' चक्र लेख तत्र खा क्रान्तनत्तते स्थाप्याः 1 

दिननक्तत च चन्द्र ख" सति यद् यड्चन्द्रावेकरेखास्यौ 
ख्यातां तयोस्तादशयोः 

साह भरदाजः । “युरौ लम्नाध्ि शुक्र सवीय लग्न 

परस्रावलो कनदूपोषेधोन् ` 

शुभदः । चक्तञ्च ्थोातिःसागरे “योगाङ्ख षिषने सेके 

समे स्चलाचनेर८ ।दलोकतेऽचिनीपू* द् शयो गरदा हृतम् ॥ 

दचयोगे मद्वाचक्रो प्रमःद्ाद्यदि विध्यते । करैः सौम 

सदेबीपि दभ्मव्योरे कनायनमिति” द्थयोगापवादान्र- ` 

गेन्द्रगे । दश देषा विनश्डन्ति यथाग्नौ तृलराथयः” | । 

व्यासोऽपि शकण युरणा वापि संयुत दषटमेव च|. 

दशयोगसमायुक्तनपि दानः श्भावदमिति" पीन्धा° |. 

पदाद्ान्तर' च्यो०त०। “चाद्यपाद्स्थिते द्ये तरी- ‡ 

याणः प्रदुष्यति । हितीयस्ये तीयस्य = । 

म्बा" । . विपरीत" चतुर्स्मे च्चाद्यः हतीवस्ये दहितीयो 

इव्यति नान्यस्य नान्वपादो इष्यतील्र्धः । 

अथ वादोषः `“लम्नेनाढव्रायाततिष्याऽद्कतष्टाः ओष 

नागहपच्ितरेन्द्संख्ये रोगोषद्कोराजचौरौ चदनु 
वाणद्ायः दाङ्ि्ात्यपरिद्धः* छ ° चि ०।"शुकपक्प्रतिष- 

9 + 1. 
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दसारभ्य गततिच्याऽङ्कौ मवभिस्तष्टाः ओेषे नागसं ख्य ऽस ख्य 

सलोगाख्योषाणः । एथ' दिसं ख्ये शेषे बह्कदा ख्यः चठःसं ख्ये 
क्प [न सप [१ 
शेषे राजा । तका; षट् तत्व ख शेषे चौराख्यः एकसं ख्ये 

शेषे यसं न्ोवाणः । अय' च दा ल्तिणाेष महाराघुदे- 
शोयैष प्रसिद्धः तेन देशाचारात् व्यव्स्यया बाण्ख व्याग: । 

न त प्राच्योदौच्यपाश्चाच्यानाम् । तदुक्त' सप्रपिमते विवा- 

पटले । ^गततिधियुतलग्न' पदधा स्यापनोय' तिथि. 

१५२बि ९२द्श१०नागे ८वेद् युक्त क्रमेण | नवर हत- 

शर५ शेषे बाणसंज्ञाः क्रमेण रुगनलन््प चौराः पञ्चमो. 

मलयूसंन्न इति पोऽधा० अथ प्राच्याख्यवाणापवादौ 

“रसयुण शिनागाब्च]द््रषंक्रान्तियातांशकमितिरय 

वाङ्ेयेदा पञ्चशेषाः। रुगनल्धपचौरा मव्यसंन्नञच 

बशो नधद्ृतशरगेबे शषकेक्यो सशल्दयः? 

£र्वगुणगथिनागाच्धिभिरादढपाचासौ संक्रान्तियातांशक 

भिविच्चेति स्खटनिरयनां गद्यर क्रान्तिुक्गांथानाम्बितिः 

शंख्या पञ्चधा स्थाप्या कलादिकउपत्तंप्रम् | सा क्रभेण 

वदने काटदतुर्भिराद्या संयोज्याङ्कंनेवभिस्तटा सतो 

दा पञ्चशेषा यद्धित् स्ये पञ्चाविष्यन्ते तत्र करमेण 

खगादिशाणोन्नेयः | यया अदौ पञ्चयेषेरोगवाणः हितोये 

प्र ञचशेषेऽग्निभायः तोये पञ्चयेषे राजयाणः चतुर्थे पञ्चशेषे 

चौरपाणः पञ्चमे पञ्चयेषे मृत्य, वाणः त वात्तसाङ्भयं भव- 

प्रीत्यये; । यदा कश्यपः ^खंक्रान्तियातांशकनन्द्गेषस्त- 

काग्निरपा्युगेः समेतः । तटां रोगङ्ताशमूपरतेना- 

सृतिञ्चेति च पञ्च वाणाः | इति पञ्चेति यक् एथक् पद् 

शिष्यन्ते तद् वाणाः खुरिवयधैः । तत्र वाणोद्दिषिधः 

रक्तः का्शल्योऽपरोलेहशल्यः तलाभिहितेा वाणः 

काटशल्य उच्यते | अख नाम प्रच्याख्यो बाण द- 

व्याध, }. तेन तादे वाणे लग्ने तथा पीडा न भवेत्त-,. 

दथ तदपवादभूतेः लेहशल्यषद्धिते वाण उच्यते + 

बेति। यानि प्रागागतानि शेषाणि तेषामेको नवद्धते 

प्रच्चाच्छरगेषे सति सगल्यः लोहसह्हितेषराणः यात् । 

पञ्चव्यतिरिक्रे रे थल्यसङहते दषटवाणः । अय' त्य - 

न्यायत्वात् प्राक् पदयोक्रेऽमि बाणे सशल्यो वाषोन्नयः 

च्योतिचिन्तामणावन्यया वाखोऽभिहितः । “तिथिवारभ- 

लग्नाद्खोरसागन्यजाटेदयुक् ६,२,१,८,४) नन्दाप्रपञ्च- 

शमे रुग्उद्धिराट.चौरमृव्य् ठदिति” पौश्धा० । चय 

समयादिभेदेन वाणापवाद्; “रनौ चौररुजौ दिवा 

$ग्निनुपतो त्याज्यौ सद्ा सन््ययोभेय्चाथ शनौ ग्दा- 

खण्चिण० । 

खपे 

विदि सतिनमेऽग्निचौरौ रवौ | रोगोऽय व्रतगेहगोप- 

न्टपसेषायानपाखणिखदहे वजदाश्च क्रमतो ब धरुगनलच्छा- 

पालचौरा मुतिः" छण्चि०। 

“रालनौ चोररुजौ वाणौ त्याज्यौ, दिवा दिवसेऽग्निन्टपती 

व्िराजधाणौ त्याज्यौ सुच्ययोः प्रातःसायंवच्ययोः 

सदा म्यर्वाणसतयाज्यः | ज्योतिःप्रकाथे ““रोगद्चौर- 

न््यजेद्राल्ौ दिवा राजाग्निपञ्चकम् | उभयोः सन्ध्य 

योभृय सन्यक्षाले न निन्दितः" । अय शनौ शनिवारे 

न्धपवाणः, पिदि बधवार तिवाथः भौमेऽग्निचौरबाणौ 

रवौ रोगश्ाणः याज्यः | उक्तञ्च देवत्तम० “रवौ रोग, 

कुजे वकि, शनौ च नपपञ्चकम् | वजये कुजे 

चौर, बुधवारे च मृत्य द्मिति” । रतेषु शुभकम्मरं घ एते 

वाणा वज्योः यया व्रते यन्नोपवौते रक्, गेह ग्ट" 
तख गोप आच्छादन" तल्रानलोऽग्निः, न्टपरसेवायां च्छा 

पालाराजा, याने वात्रायां चौर; पाणिप्हे मुतिर्वाणो 

व्यः इत्यधेः} लडक' ज्योतिःप्रकाओे “न्ट्पाख्य' राज- 
सेवायां ग्टगोपरेऽग्निपञ्चकम् । याने चौर, व्रते रोग- 

न्यजेन्ग लु करयषे इति” । केचिदेव' पाठमा्ः । व्रते 
विवजगेद्नोगं ्टगोपेऽग्निपञ्चकम् । यात्रायां राजचौ- 

राख्यौ विषहे मृतिपञ्चकभिति"' पौण्धाण०। 

अपय लग्नसप्रभयोः शु दवावुपयोगियहदषटिभेदः नरया श 

लिकोणं चत्र खमस्तं पश्यन्ति खेटा खरथाभिटदड्या । मन्दो - 

गरुभू जितः परे च करमेण संपूशेरशो भवनि "मु °चि०। 

““खेटाखदहायन्मिन् स्याने तिष्टन्ति तस्मात् कथ्यमानानि 

स्थानानि चरणाभिख्द्धया पादृष्धया पश्यन्ति तद्यथा 

व्याश तोय द् शमद्चेकचरणटच्छया पश्यन्ति लिकोणं 

नवपञ्चम' हिचरणञ्चछा पश्यन्ति चदरख' चतम् 

अमं च लिचरणडच्या पश्यन्ति । अस्तं सप्रसस्यानं चतु- 

अखरण्ठ्च्छा पण्यन्ति| अनेन तत्तद. होद्धवशु भफलं चर~ 

शाभिषद्यौव भवतीत्यपि चितम् । न्द्ध वरादेश्य 

५द् शमदतीये नवप ञ्चमे चतर्या्टमे कलत्र" च । पश्यन्ति 

पादट्द्या फलानि चैठं प्रयच्छन्तीति"। मन्द् इति । मन्दः 

शनैश्चरः सस्यानात् ल्राथं खंपखडक् चत्वर णठषटिः। वं 

यस्च्िकोणं, भूमिञ्ठतः चतुरख', परे चन्द्रब धद्य शुक्राः 

केण सप्रमे संपणटण इत्यथः यदाद गानि: ^दचि- 

क्दद्एमान्, सौ रिद्दिक्ोपथ्यान् दस्यति; । चतयाटम- 

गन् भौमः रेणा; सप्रनसंस्थितान् । भवन्ति वोचणे नित्य- 

मेधाधिकफला यह];"' इति । वराह्ोऽपि “यूथे पश्यति 
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रषिजतृतोयद् पे लिकोणमपि जोव: । चठर्त मूमिद्ठतः 

सिताकंवधड्िमकराः कलल चेति” पोश्वार। अत्रापि 
शब्दात् सप्रभस्यानेऽपि पूडः एवं शनिङ्जयोः। अत- 

एष स॒न्चि°परे चेयक्तम् ततममाणञ्च सहदटि न्दे वच्छते। 

अथ लग्ननिद्णम् | टोपिका कन्याठलाच्न्धिघ्- 

नेषु खाध्वो ेषेषुाध्वौ धनवर्जिता च । निन्द्येऽपि 

लम्ने दिपदांश इटः कन्यादिलम्नेषुपि नान्यभागः' । 

कन्यादिलग्नेषपिः दविपदांयणव दटोनान्य इत्यथे; । 
बच्छयमाणवचने चरे चरांयवच्कनात् चरलम्नेऽपि तला- 

तिरिक्गहिषद्ांथख सादयता “धदुषि कुलडा तत्पूर्व्वां 

सतोत्यपरे जगुः” विवाहपटके धतुर्त्तराद्धनिषेधात् 

पूववा साहद्रतैव । मासभेदे लम्नभेदानां श्न्यत्वात् 

वनत्तन््मासे खन्यलग्ने ' विवाहो नेष्टः यदाह व्यव ° च०५^वट- 

मतृयहषा यु गभमेषकन्यालयसतुा । चापः कर्कं ष्टगः 

खिंहद लादौ न्य राशयः""पञ्ादिलम्नानि यानि वच्छन्ते 

तान्यपि तत्नतृक्षाले वच्जंनि । 

अथय लम्नसप्रसशुडो “यदा लग्नांशेगोलवमय 

लहु" प्ति युतेभवेदाऽ्यं वोदुः शभफलमनल्सं रच- 
अति। खवयुनखामो लवमदनभं लग्नमद्नं प्रपश्येदा 

बध्वा; शुभभितरया त्ेयमशुभम्' छ०्वि०। “यदा ल- 

ग्नांयेयोलग्नांस्तखेशः खःमो लवं न्वाथं पश्यति 

अथ वाऽयं नवांशेन सह युता वा भवेत्तद्ा बोदक्रस्यान्ं 

बह्शभफलं रचयति। यथा मेषलम्ने भिथ.नांशस्तदोशो 

बधः ठलायां भिथुनं पश्यति वल् तिति वा अय- 

खदयशुदध : प्रथमः कल्यः । तदलाभे त॒ लग्नाथेशस्तत' 

म्न प्ति लम्नेन सह युते वा भवेत्तदाफि ोदटुः 

शभफलणनल्प' खात् यथा मेषचम्न एव॒ भिथुननवांश- 

स्लामो बुधोमक्षरे खनवांश' न पश्यति किन्तु लग्न" 

पष्छति धशा भेष एष विष्ति। अयं लग्नशुद्धः 

द्वितोयः प्रकारः । लवेति। लवद्यनखामो लवाच्नवां- 

थात् द्य.न सप्रमनवांशस्तरदवासो लवमद्नभं लवान्द्रदनभं 

शप्रमनवांथं पश्यति तेन सह युते वा भवेत् तदा बध्वा 

आनल ' शुभं रचयति । यथा मिधुननवांयात् सप्रमोध- 

हरपस्तदधोयोगुर्ँषे धच: यपण्यति तत्न तिति वा 

अयमस्तुद्धेः प्रथमः प्रकारः। तदलाभे त लवद्यनखामो 

लग्नसद्न' मप्रमभवन पश्यति स॒प्रमभवनेन सह 

यतो वा भवेत्तदा वध्वाः शुभः यथा मेषलमग्ने युर; 
क सप्तमठलामत' खनवांय' धनप न पण्छति विन्त 

सप्रमभवन' तलां पष्यति अथवा दलायामेषाल्ि | अथ- 

मस्तशुदध द्वं तीयः प्रकारः | इतरघेति इतरथा वदा ल- 

ष्नांशेथोलवन्ततु वा न पश्यति तत्न युताषा न खासदा 

वरद्याशुभ' मदय; खात् । यदा त्वस्तांे योऽसतां मस्त - 

भवनं धा न पश्यति तत्र युता षा न खात्तदा कन्याया 

अशुभं मुदयरित्यथेः । यदाह कण्यपः“सखसे शेनोदयास्वां यौ 

बीचितौ वाय संयुतौ | लग्न" वास्तग्टहं तत्तदंगेथेने- 

सितं युतभिति'' तद्ाऽशुभमित्य षङ्गः । वर्चि्ठः इटो. 

दयांओे निजपव्यड् वरख मृ्युखलतसंयुते च । यलतांशके 

ऽ्येवमडदयुक्ते खसाभिना नाशख्पेति कन्ये वि? । तुच्छ 

न्यायत्ाज्ञग्ने ऽष्यस्तलग्ने ऽपि उदयलशांथास्तांयखामि- 

नोड॑ च्भावेऽधेतदेव फल ध्येयम् । “डवेथोलवष' 

लम्नपोलग्नगे्ह' प्रपश्य न्धियो वा शुभ' खाहरख । लव 

दय.नपोाऽश' दयन लग्नपोऽस्त' मियोषेचते खाच्छभ' क 

न्यायाः” छ०चि० | ("नवांशखामौ नवांथ' प्रपश्ये 

ज्ञग्नखामो लग्न प्रपण्येत्तदा बरख शुभ' खात् | अथवा 

भिथः परष्परं लपस्वामौो लग्न लगमे थोलपकः प्रपण्येत् 
तदाऽपि बरख शुभम् खवः लवद्य,नपोनवां शाल प्रम- 

नवायामो | अश द्य॒नमंश' सप्तमराथिमीच्चते लग्नपः 

लग्नखामो अस्त' लग्नात्सप्च सभवनमीक्तते तदा कन्यायाः 

शुभ" खात् । वा अयता मिथः सप्रनाधोशोलग्नस- 

प्रम' वोच्चते लग्नात्सप्रमाधोश्चांशसप्रममोचते तदापि 

कन्यायाः शुभं खात् । अन्रान्यथाले दम्पयोरशुभमित्ययैः । ` 

यदाह नारद्ः “लम्नन वाको खसपतिना बौच्छितौ 

युतौ । न चेदान्योऽन्यपतिना शयुभमितरे ख वा धवा । वर्ध 

रध; खात्ताभ्यां सप्रसप्तोदयां यको । रन्तौ वीकितौ युक 
म्य बेष्वा; करदह" । वकतिढोऽपि ““दयांथः सख- 
नायो मिलसौस्येन वा युतः । प्रोितो वा तथास्ांशो 

दम्पत्योः एनपौल्दः"इति । परख्छफरवोचयेऽष्ये तदेव फल 

ध्येय नारद्वाक्यखरसात् पौऽ्धा०। । 

“लवपतिश्ुभमित्र' वीत्ततेऽ"शन्तज्ु षा परिणयन | 

कर खार्च्छभं शास्तरट्टम् । ` सदनलवपन्नित् सौस्यमं- | 

श्न वा तहुमदनर्टह' चेदौकते यमं बध्वाः'' चश्वि०। ` 
“अय पूक्रमक्ारेरोद्यासशुद्धरभःबेऽपि हीयग्रकार 

उच्यते | लवपतोति शुभमित्' शुभदं तस्मिल' चेति कमं | 

धारयः | लवपतेलग्ननवांगेगख शुभयहः सो- 

मवधयुरुशुक्रापामन्यमस तर'खात्ध चेदथ खनवां- 

शन्तहु लग्न वा वीच्ते तदा परिणयनक्षरद्य वरद ` 
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आास्त्रञष्टः वविशोक्तपएतपौलादिप्राश्रिद्पं शुभं फल 

श्यात् अथवा एव मद्नलवखास्तयेयसख भित" सौम्यं चेत् | 

खात्तद्वाथात् द्य.नः सप्रमनवांणः चेदोच्चते वा अथ 

बा ततुमद्नग्टइ' लग्नात्धप्रसभवनद्द्वोत्तते तदा बध्वाः 

आास्त्रष्टः शमं स्यात् 1 यद् भयलापि नधांस्वामिनो 

मिल" पापयद्से त्ख दशिरशुभेषेति फलिताथेः। यदाह 

वराहः ““शुद्धस्िह खाच्र यदोदयांोलम्ने नवां 

स्तांयशवपैति शुद्धिम् । तदा ख्ृत्छौम्यनिरोच्वितोवः 
शुभाय स खात्मरपदन्ति सन्तः" इति। कश्यपः “रा- 

श्यो सित्रसौम्यन वलितौ बाय शंयुतौ । उद्यास्तां- 

शंयोः शुद्धिस्तिपिधा मङ्गलप्रदेति | वसिष्ठः "“लम्ना- 

स्तशुद्या रहितः सदोषः करोति श्ट वरकन्ययोच। 

त्रातः तदा लम्नयुणास्गक्ता स्त बन्धुरगां द्व सर्द 

सिति" । केचित्त विवाहादौ बच्रयोगं निषिद्माडस्त - 

ज्ञवष्यम् । ^तियिक्ारं च नच्च नपमिच्च खमन्वितस् । 

सप्रभिस्तु इरेद्भागं येषाङ्घं फलमादियेत् । त्िथेषे 

त जलः विद्यात् पञ्चयेष प्रभञ्जनः सप्रयेष वञ्च 

पातोन्नेय' वजुख लक्मिति टोडरानन्द् ” पौशन्धा० 
अथय द्वये संकुतिदोषः^विषुषायनेषु परपू्धं मध्यमान्द्वि- 

खांसूयजेदितरशंक्रमेषु ह्ि। बटिक्ञास्तु षोड शन- 

क्रियाविधौ परतो पि पूरव्जमपि सन्यजे धः” छ० चि ° । 

“विषुवन्त॒लामेषसं कान्तौ अयन ककेभकरस क्रान्ती रद 

च्चतद्धष विषुषायनाख्याञ्च सक्रान्तिष् परपूव्यभध्यमान् 

दिषसानृबधः शुभक्रियाविधौो शिवाहयन्नोपश्ोतादि 

शभकार्थेषु त्यजेत् । दतरासखटसंकुान्तिषु सक्रमकाला- 

त्रतोऽगु ऽपि पूवे प्रागपि षोड षटिज्ञाः भिलि- 

र्वा दाति शद्षटिकासूयजेत् | यदाह वसिः “विष, 

बलोरयनयोपदिवसत्रय' हरिपदे षड़् शोतिखखेषु च । 

पूैतोऽपि परतोऽपि सक्र मान्नाडिक्षाच खल् षोड़श त्य 
खेत् । सक्रन्तिदोषे त्वचिरात् तः यदु्ाह्पूवाखिन 

मङ्गलाद्यम् । लाच्तासमडइज्वलिताग्निमध्य विलोयते 

` तदद्शेषभेतदिति उदाहादिग्ुहणात्क्लञानादावनिषेधः । 

तद्वाक्यानि स क्रान्तिप्रकरणे ऽसख्ाभिरक्तानि | किन्त 

दिनत्लव व्याज्धं किं सकऋान्तिकालात् प्राण्द््िनलरय्त 

वद्नन्रमुत मध्यम वैति पत्चलयसस्भषे निणेयमाह- 

यरः । “अथने विषुवे पूवं स्पर` मध्यन्दिनन््यओत् । अन्य 

ख क्रमणे पूर्व; पराः षोड्थ नाडिका इति" अयञ्च नि- 

षेधः सावनखंक्रान्तिूपिध्ययः) यदाह वसिः “यदाऽ । 
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यनप्रवेशः खात्तदा तद्राशिस'क्रसः | तसिद्नपि दिमे 

त्याज्या नाद्य; षोड षोडशेति" | शौनकः “खअयनहये 

समृढा भत्तर' नाभिनन्दते नारो । भिषुषदयेऽपि निधवा 

षड्गोतिख्खेषु सा स्यते । विष्णुपदे विगोता कन्धा 

पिकलेन्द्रिया व्यतीपाते वै्टतिविश्ोशवष्टा सुभगा रेषे ष् 

करणेषिुति” पौर धा०। ॥ 

अय पद्गन्वादिलग्नदोषः “वस्ते ठलालो बधिरौ सटगा चो 

रात्रौ च सि'हाजटषा-दि वान्वा; । कन्याग्युकर्कटका 

निशाना दिने षटोजन्यो निशि पङ्कसन्नः'मु० चि०। 

“चस्ते दिसते तखाहसिकौ बधिरौ र्टतो, गाओो मक- 

रधनुषो रा्लौन त॒ दसै, सिहाजषा दिवान्धा 

दिवसे बधिरा नतु रालौ | कन्या नुयुक्कर्कटा निशा- 

न्वाराल्न्वा नत द्विन्छा; । घटः इम्भोदिने पक 

सन्नोनठ् रालौ। अन्योमोनो निशिपङ्ग स्तोन ठ 
दिने । यद्ाइ वशिष्टः “न्िषादि चाग्धकं षट्कं चत्वारोव- 

धिरा; इताः । हौ पङ्क चत विन्नयाविद्ये तद्रा शिल- 

चणम् । मेषो षो मगेन्द्रब दिषशेऽन्वाः प्रको- 

सतिता । नुयुककटकन्याञ्च रात्रावन्धाः प्रकोरति'ताः । 
तला च टचिकञ्ंव दिते बधिरौ तथा । धचुञ्च मकरद्ौव 

धिरो निशि कोत्तिंतौ । कुम्भमीनौ च पङ्क हौ दिशा- 

रात्रौ यथाकुममिति " कम्भोदिवा पङ्क ्मोनो रालौ पज्ग,:, 

अनेन यस्मिन्काले लग्नख योऽखमड्रादिदोषः क्त 

श्तद्खिन्नेव काले तज्ञग्नन्दोषाव्ह न कालान्तरेपी ० धा०। 

तत्फलम् । “दारिद्धयभ्वधिरतनौ दिवान्धलग्ने वेधव्यं 
शिश्युमरणं निशाच्ट्लम्ने पञ्ङ्ग निखिलधनानि नाथ- 

मोयुः सपैत्राधिपयुरुड्टिभिन दोषः” ° वि ० । 
“बिः “अन्धे वेधव्यमाभओोति दारिद्र बधिरे तथा 
अथ नाथो भवेत् पङ्काषिति धाला विनिभ्वितम्" व्यासः 

्मासन्न्याह्वयास्तारा राशयो बधिराद्यः। गोड़साल- 

वयोसूयाज्यास्वत्यदे्े न गता दूति पीर्धा० | 

अथ नांशशुद्धिः । “काश कतौलिककन्यायुग्मलये भाषगे 
वा | यहि भकेदुपयासस्तह्ि धती तलु कन्या छ०चि०। 

““काछंकं धटस्तौलिकं दला ्टयुम्मः भिथनम् एषासंये न- 
वागे भषगे मोनगते वाशब्द््वकीवमश्वनाथ; धदुरादि- 
नवांशाः स्ैखनिसम्मता इत्यथैः तेष्व'ेष यहि यदा उ- 

पयामो विवादो भेल द्या विवाहोत्तरं सतो पतिश्रता 

खलु यदाह विषः “लग्ने हि सवे शुभराशयय शुभेच्तिता 

इाथ युताः भा; खुः,। नवां यकस्तोलिन्टदुग्मकन्या चापादय- 
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भगः शुभदो न चान्ये | द्विभटका मेषनवांशकरे खात् क. 

धांशक्रेशा पशुरोलयुक्ता। धनान्विता पुल्नदतो ढतीये ङलौ- | 

रकाशे कुलटाप्यजस्तम् । खिंहांयके सा पिटभन्द्रिस्वा क- | 

न्यां शकं विच्युता सुशोला } तलांशक्रे सव्व गुणास्छट्ा सा | 

कोटांशके निःसखवतरा विशोला। चापांशकाद्य धनिनी दि- | 

लोपे भागेन्यसक्ता मलिना गद्ाढया! निःखा स्टगांये वि- 

यु्णा घटां ये विभट्टः का योगरतः रिशो । मोनांशके भ्ठ 

छताथ दोना श्ुभयह्युक्तनिरचिते वा , तस्माच्छदबो- 

लनां यकर कुयादिवा इङ्ग खसं बडे । नवां यदोष 

सकषलङ्गणोघं लग्नोलसौम्ययहइसन्मवञ्च | भ्रुं निह- 

न्त्येव इकोऽजसङ्घु'षडगगजं सौम्यविवद्धराशास् ” । पशु- 

पशुचारपरा गदोरोगः णते एव च 

सकलमृनिभिरक्ताः “तुलामिय् नकन्यां- 

शोलयुक्ता 

नवांशाः 

शाधदुराद्याङ्खैसयुताः । एते नवां्ाः शुभदा यदि नान्त्या 

शकाः खल्विति" नारदोक्तः शौनकस्तु मोनःशकमपि 

शुभमादह "खदती सौभाग्ययतो प्रहसितवदना च मोना" 

दूति । तन्न नितरेधख ठल्यबलत्वात्षो ड़ शोख् हा णाखहण- 

वद्विकल्य इत्याद्धः तन्न॒ रएक्षब्राधेनोपपत्तावनेकबाधोन- 

न्याय इति वद्कमुनिवचनप्रामार्यात् मो नां त्याग एवे 

चितेन त्वकम् निवचनातुरोाधात्पालिकोविकल्पविधिस्त- 

स्याषदोष खस्तत्वात् । करा तदि शौनकवाक्यस्य गतिरिति 

चेत् ॒णवदरोपलब्धौ लग्मान्तरासम्प्वे ोनांशको निषि 

द्वोऽपिप्रशस्त इत्ये व' विषया गतियुक्ता” पोरधा० । 

“न्त्यनवां गे न च परिणेया काचन वर्गो त्तममिह हित्वा । 

ने चरलम्ने चरलवयोगे तौलिष्टगस्य शशभृति कुर्या - 

त्" मण्चि०।“ विह्ितनवांशेष्वपि यथा भेषलग्मे धनु- 

नवांशाऽन्तिम इत्यव विधिविषये लग्नान्तिसिनवां शे काचन 

कन्या न परिणेया न विवाद्या । परन्त॒वर्गोत्तमं नवांशं 

शत्या तत्न विवाह उचित णव | यथा भिथनलग्ने मिथ 

नांशे1ऽन्तिमोऽपि वर्गोत्तम; । यदा कश्यपः ""अन्त्यंधरका 

ऋपिश्रष्टा यदिवर्गोत्तमाह्वयाः। आअलुक्तांथास्तु न खा- 

द्या यतस्ते कुनवा यकाः” इति । वसिष्ठोऽपि “बग त्तम" 

विनान्त्यांये विवाहो न शुभप्रदः । त्गौत्तमञचेदन्त्यंशः 

इवपौलादिषृडिदः "इति । अन्यञ्च नो चरलम्ने इ्ति। 

तौलि्गस्ये तलामकरस्ये शशष्टति चन्द्रं सति चरलग्ने 
विहितचरलव्योगे नो इर्ययात् | यथा मेषलग्ने तुलां 

जख केथवारकेण “'चरलवं चरवेग्रमगसतृद्टजेन्ष्टगतुला | 

धरगे गलच्छयि | युवतिरत् भवेत् ठतकौत्का मद्न- ' 

उप 

बह्यनवल्यजनो नृखखोति""| अनवो जी रपभन्ता तख व्यजने 

त्यागे उन््खो परषुरुषरता खादिच्थः" पोन्धा ° ॥ 

अथय लमग्नादिस्य सहटोषः' "व्यये शनिः खेऽवनिजस्तृतीये 

ग्टगुस्तनो चन्द्रलला न शस्ता; । लग्नेट् कविग्लौश्च रिपौ 
श्तौ म्लालग्नेटगुभाराञ्च मदे च सु" ख्चि°। 

“व्यये हाद गस्याने स्थितः शनिः न शस्तः “सोम- 

पदुलेऽपि हि जातां इाद्गगे मद्यपां कुरुते" इति शौ- 

नोक्तो: । अत्र रविखते दत्यलवन्तं ते । “खे द ेऽवनिजो 

मङ्गलो न शस्तः | “शाकिनो व्येज्नि वक्रो” इति केश- 
वाक्ौक्त: । तीयो श्ययुः शुक्रः न शस्तः ^"धन्या धनगे 

शुके छपयत प्राप्रयान्नारी | इचिक्यगते ठ कन्या 

नन्ददगदरः कनोयला-खजते'' इति शौनजोक्ग; । तनौ 

लग्ने चन्द्रः खलाः पाप्रह्ाञ्च न शस्ताः | ““लग्नस्ये- 

ऽक कन्या विधवा संवत्सरोऽष्टमे भवति । लग्नस्थो इिम- 

रश्मय, दर्य्यात् लयोदे साक्े । भौमः सद्यो विधवां 

लग्नस्वेाऽबदान्न सोम्यदगयोगात् | कामयति नौ चवर 

ग्नस्य रविद्धते बहून् पुरुषान् । शनिवदिधन्तदसख 

ठ षिन्नयः सदसदिति विन्नरिति"शौनकीक्तोः | लग्नेट 

लरनसखामो, कविः शकः ग्लोचन्द्रञ् रिपौ षष्ठस्थाने 

न शस्तः | “रन्धं कजे सौम्यखगे च ङ्छल्य; षलागे 

जमग्नपतौ च क्डलुरिति" ज्योतिनिबन्धोक्तोः। “्यु- 

षट्काह्वयो दोषोलग्नात् षगते सिते । उद्खगे शुभ 

सयुक्त तज्ञग्न सर्भद्ा लरजे(द्ति" नारदोक्त, ।"अञद्- 

चतकान् मु्यस्पत्योः षे चन्द्रो " इति थौनकोकतो : । 
ग्लो बन्द्रः लग्नेद् श्भाचन्द्रबधयुरुशुक्राः अआरोभौम- 

चते मतायष्टमस्थाने न शस्ताः^मासल्रयेश विधवां निधन- 
गखन्द्रमाः कुरूते''| मस ~+येण कन्या निधनस्ये याति पञ्च 

त्वम्” | बुध्य दवत्त ते | “दम्पत्यो िधनस्यः सप्रदशावदा- 

. दियोगदो जोवः। पञ्चत्व नयति ग्टुनिधनस्यः सप्र 

भिर्ीरतिः शोनकोक्तोः । नारदः “ङुजाषटमो मद्ा- 

दोषो लग्नादष्टमगे कुज । शुभव्रययुतं लग्नः न्यजेत् 

तत्तङ्गगेा यदि” । अत्र सम्बतिः प्राुक्ता । लग्नेट. च 

एनः सव्व ग्योंदयोपका मदे सप्रमय्याने न शस्ताः 

निषिद्धाः । “स्वे जामिलसंस्याविदधति भरग्यभिति'” 

व्सिोकतेः। कश्यपोऽपि “सप्रस्यानगाः शवे पडा 

कुव्ेन्ति थोघतः। दम्यल्योर्मरणः यत् खादेकखय च 
न स"शयः" इति अर्थादन्येष स्थानेषु सहाः समो 

चीनास्तत्र॒ केषुचित् स्यनेष् शुभा य कोषुचिन्रव्यमा 

` (^ 6", क "र 
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एवेदयेतदपि वच्यति । चखतोऽखमथमतिस'लिष्य लिवि 

कमेण निषिद्धस्थानान्ये वोक्तानि ।^ल्याज्चा लग्नेऽब्धयो- 

मन्दात्, षठ शकेन्द् लग्नपाः । रन्ध चन्द्राद्यः पञ्च सव्व 

शते अयुद्ध समापिति'?| (मन्द् द्श्चयः चत्वारो मन्द्रवि 

चन्द्रक्ना द्यथैः) । अञयुक्रीः समत्वं शौनकमतेन 

तादशविरूफलाभावात् । यदा कन्यास्तिरटो जनयति 

सापलय' चैव सप्रने शशिनि" | “शयोलवरिलोपेताङइ्- 

रोत्ति पत्युः कलल्रमं देष्यासिति'। युर्ररित्यनुवत्तते 

च्छत्र वचनदयप्रामारयाहिकल्यः । यत्वल्रणोक्तं ““जा- 

मित्रगो यदि भवेदुशना बधो वा गीवांणनाथसचिवः 

शिवचन्द्र पच्च । कन्याविवाहसमये परिय दोषान् सौ- 

भाग्यपुतर्सा तां वनितां करोतीति" तञ्खन्द्रजाभित्र- 

स्तां विवादे त॒ 

बले्पेताः पत्युः प्रणाश" विद्गा विदध्य्;। बज्ला- 

विषयम् । तथा च भुजबलः 

बुध द्यु गुरं च निशाकरादस्तग्टद्प्रपन्नाः"' इति | 

अतएव दोपिका “(रविमन्दक्जा कान्त म्टगाङ्कात् सप्रमः 

त्यजेत् । विवाहयाता चूडा र्टहकस्प्प्रवे ने "तिपो °धा० 

अथय लग्नतःस्यानविरेष सहभेद्ानां शस्ता“ लव्रायाट- 

षट रविकेततमोऽकंएुवास््यारिगः च्ितिख्तो 

हिमुणायगोऽजः । सप्रव्यया्टर्तौ जगुर सितोऽट- 

लिद्य,नषड्व्ययण्टहान् परिष्ृत्य शस्तः" ख०चि°। 

^" तीयेकादशाटमषदस्थानेषु रविकेततमोऽकटएताः 

शस्ताः शुभफलदातारः । यदाह शौनकः “"बन्वृजनेभ्यः 

पूजां लि"गदर्षाणि सहजगे त्वके' । प्रापनोति धनः ` षष 

तद्दाव छताच्वैष । दम्पत्योः रुह मरणं निधन- 

स्ये ऽरकऽटसप्रत्या | कारयत धनवि्धि' त्रयब्दाद्रू् तथा 
यगः सव्रितेति” (रतेः) धनधान्य एनयुक्तां पञ्चमसं- 
बत्सरात्तृतीयष्वः । षठः णडभिर्मासेरसपलीं कन्यकां 

कुरूते । निधनगताकिः क्््यादामरणाद्ामयवियुक्ताम् । 

छयगताकषिः कन्यां ल्िवरयोम्थ करोति षरण्सासादिति" 

:नेः) अत्र राह्धकेत्वोञ्च फलं शनिषदेवेति'"खर्भानौ वाप्य - 

ध शिखिनि वा लम्नभावादिरंख्े""दति वसिषोक्तोः ना 

यारिगः दरौयेकाद्शषष्टस्यानस्थितः ज्ितिद्ठतो भौमः 

शस्तः।.सदजस्यो भूनिदुवः सौभाग्यकरस्तु वावदायुष्यम् | 

संवतूसरेण रिषुलं धनागमं शल्, संस्वस्तु । मणिकाच्च- 

नरल्नादाभेकाद्शगः इुजोऽवदषटकेन"दति शौनकीक्तेः । 

अजइन्द्रबिधुषायगोद्ितोय दत वे काद्शस्थः शस्तः ।*“अव्- 

दाद्गनसंयुक्तां करोति चन्दर धने नाथः । चन्द्रसततीय 

राशौ सोभाग्यकरस्तु यावदायुष्यम् । लम्नादेकादशः 

गः कन्यासिन्द् धनाज्वितां कुरूते "इति थौनकोकते : । ज्ञु 

बधडहष्सतो सप्रमदव!द्शारमातिरिक्गस्थान स्थितौ शस्तौ । 

उक्तस्थानानास् अगुभत्वादन्येषां शुभदादटत्वात् । यदाह 

वसिष्टः । “्रौविटङ्गिः सयुणनिरतिरवन्पूजा चछताश्नः 

सदेपच्छं तनयरह्हितः त्वन्यथा भत्तःनाशः | धमे बुद्धि 

भेवति धरणोलब्धिरत्योव इद्धिरदह्ानिः स्तीणं हिम 

कर्ते लग्नभावादिषस्य'' इति | ““लच्छमोप्रा्चिमैवति 

खय शाः प्रो तिरन्योन्यडृडरिटप्राधिबे्धविधमयं चाखमाणां 

विरक्तिः। पापासक्तिः ्छेतपिरतिभैरिलाभः शरेज्ये स्त्रीणां 

सौख्यं रिएुङतभयं लग्नभावादिसं्ये" इति अयं शुभ- 

टेव अवः शुभावद्धो बिधिद्ित्यमरः । क्लीबत्व' त्वाम् 

के चिद्वड्पिधभयभितिः' पठन्ति तन््कारे भगकारणभ्बान्तेः 

“उभय ङुलानन्द्करों करोति न चिराह्ररः षष्ठो” दूति । 

षष्ठस्यानस्थितयुरोः भौनक्ेनापि सम्यकफलाभिधानात् । 

सित इति अष्टमद्तोयसप्रषड्डादशस्थानानि परिदृत्य 

त्यक्न्येषु स्वाजेषु चितः शुकः शस्तः । तदुक्त वसिष्ठेन 
"भोगपरा विधविभवं सतौ रन्िमे हत्व" य् न्ना धिक्य' 
भवति निधनं सव्व नाशोऽवञचतवम् 1 त्थ्यप्रीतिर्बह्धविध- 

यणाः खवंसम्यत्समृद्धिरख स््रीणामृशनसि तया लग्न 

भावादिसंस्ये इति द्य म्न द्रषिणस् । अवुत्व' दरिद्रता । 

अख' दारिद्रयम् । वसिष्टः “मृतय नेल" बह्धविधधनं 

भ्वाटद्ानिः प्रजानां व्याधिः सौख्य' बड्विधमतोभनत्तः - 

ानिश्विरायुः। चरेयोहानिभेवति दयन्याधिरथां गस 

भानौ स्द्रोणामतिश्यसजा लग्नभावादिसंस्ये ।(रवेः)नाशः 

सम्यट्ूबद्धपिधयथोबन्धृ्द्धिः प्रजाभिः स्तान् मृत्य भेवति न 

चिरादुदौषस(पत्यबाधा | प्ररज्यात्वं दुह्िढजमनं वद्नं 

भोगभाक्रत्व' दाख स्तोष्या तु्हिनकिरणे लग्नमावादिसं- 

स्थे (इन्दोः) अत्र चतथेचन्द्र् प्रजाप्निः फलमभिह्ितम् 

ओीपतिनापि खे ठ कथितो बन्धुत्तयः कं 

नेल कभीयमतमयुष्टयोक्तमिति खन्यज्ञता चतुथैस्यानख 

मध्यमत्वमङ्गोछतस् । “बधु अशुरवियुक्तां चतुरस्य; 

शयी त्वावदादिति' शौनकः । विरुद्धाथेयो; का गतिति 

चेत् । ब'लवन्दररिषयमश्ुभफलम् तद्धि्चचन्द्रविषयः 

शभफलम् । उक्तञ्च केशवाय “वालोऽजः प्रियविरह 

शनिः स्तनाम्भःगन्यत्व' सजति सुखे खुव्रासिनोनासिति" 

वसिः “म्, शोको ब्ध पिध्धनं भ्नाटठवैरं कुबुद्धिलंच्छो- 

प्राक्िमैवति भरण द्धोभवोवे शनाथः। स््रोणां हषो व्यसननि 
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रतिः एतपौ लादिखिधि्भीतिरममेबेलिनि तनये लग्नभावा- 

दिष'स्थे "(कुजख)। खच्छन्दत्वं कद् शनरति्ज्ञभत्व विशलं 

व्याधिः; चच्रोमुंतिरथ सखं गमेपातप्रड्तिः द्य.तासक्तिभे- 

वति रविजे वैभवं वक्वारोगं खर्भानौ वाष्यय शिखिनिवा 

लम्नभावादिसंख्ये'"पोण्धा० बु धादीनामदटुपदशक्तम् । 

अथ लग्नादिभड ककर्त॑स्य† दिटोषापवादः 

पापौ कत्तरिकारकौ रिषे नोचास्तगौ कतेरी- 

दोषोमैव सितिऽरिनोचग्टद्गे तत्षश्टोषोऽपिन । भौ- | 

नेऽस्ते रिषठनौोचने न हि भवेद्धौमोऽटमो दोषशन्नोचे नोच- 

नशे शशिनि रिपफाटारिदोषोऽपि न" खरचि०। 

“तत्र क्तरीयोगलन्षणं लग्नात् पापावित्यादिनोक्ते' यौ 

करौ पडो क्ैरिक्ञारकौ रिपु शल् गेहे स्थितौ नौ- 

चेऽस्तगौ खनीचराथिस्थितौ अस्तं गतौ वा तदा कन्तंरी- 

नेव खात् यदा: कश्यपनारदषरसिषठाः “पापयोः क री- 

करो; शन् न चग्टङ्स्ययोः । यद् चान्त गयोर्वापि कत्त - 

रौ नेव दोषदा'” इति इटं विथेषणः शन् ब्टहस्यत्वादिकं 

समु्धित व्यस्त' समस्त धा ध्येय, यपवादान्रसृक्तं दैव- 
्म° गर्गेण । ५कर. रकतं रिसयुक्तः लग्नः चन्द्र चन 

त्यजेत् । केन्द्रलिकोणसंस्थेष युरुभार्गरवितद्ध च" | 

“विधौ धनोपगे भगहेऽथवान्त्यगे गुरौ न कर्रेरो 

भव्यहोजगाद बादरायणः । कर रदयस्यान्तरग विलग्न 

सतिप्रदं चन्द्रमसश्च रोगदम् । शभेषेनस्यौरथ वारन्त्यगे 

गुरौ न कत्तंरो खादिह भागेवाविदुरिति"। 

अथ षषशुक्रापयाद् उच्यते । “सिते शुक्रे ऽरिग्टङ्गे नोच- 

ग्टहगे वा सति तत्षष्दोषो ब्टगुषटकदोषोऽपि न खात् 

यदाह कश्यः “नीचराशिगते शुक्रो शल् केलगतेऽपि 
वा | ष्टदुषट्कोल्यितो दोषो नास्ति तत्र. न संशयः" 

अथादसमौमदोषापवाद् उच्यते । भौमेऽस्ते अस्तः गते 
रिषएनोचगे शबुष्टे वा स्लनोचग्ट्गे वा सत्यष्टमो 

भौमो न दोषञत् श्यात् | उक्तं च कश्यपेन “अस्तगे 
भोचगे भौमे शल् चेलगतेऽपि `वा । कृजादमोद्धवोदोषो 

न किञ्चिदपि विद्यते" एति, अथ षडटदाद्णद्यान 
चन्द्रापवाद् उच्यते । शशिनि चन्द्र नोचनवांशके वा 

सति रिप्फाषटारिदोषोऽपि हाद्थाषटमशल् स्थानस्यित 

चन्दरदोषोऽपि.न ख्यात् | ^“नोच्रायिगते चन्त नीचांश 

कवि वा । चन्द्रो षलारिरिपफ्ये दोषो नास्ति न 
सशयः दूति" कश्यपोक्गोः पौण्धा० । 

अथावदाद्यादिदोषापवाद्ः“ ञ्दायनतं तिधिमा सभपच्च 

दग्धतिथगन्वकाणबाधिराङ्गखखाच दोषा । नश्यन्ति विद्, र 

सिते केन्द्रकोणे तद्वञ्च पापविधयुक्तनधां थदोषाः” 

छर्चि°। : 
“अग्द्दोधः१ अयनदोषःर कठदोषः९ तिचिदोषो- 

रिक्तादिः8 भसदोषः५ नच्त्रदोषः क्र.रसहि- 

तादः & ।! प्र्दोषस्त्रयोद्शदिनात्मकादि ७ दग्धा 

तिथिः प्रसिद्धा चाप्रान्यगेत्यादिनोक्ता८ । अन्वकाण- 

बधिराख्योलग्नदोषः€. वन्युखास्तदादयोऽन्ये अकाल - 

ठच्छाद्या दोषा विहर सितेषु केन्द्रकोणे केन्द्र" सप्रमस्था- 

नरद्हित' विषचित' जामित्रदोषख सत्वात् । अतणबो- 

क्तम ““विकोखे वेन्द्रो वा मदनरहिते" इति कोणे नव~ 

पञ्चमे सत्य्, न्यन्ति । उक्तञ्च कश्यपेन ““खब्दायनस्- 
मासोत्याः पत्तति्य छसम्भवाः । ते शवे नाश्भावान्ति 

केन्द्रसंस्ये शुभ्रपदे। काणान्वबधिरोज्.ता दग्धलग्न- 

तिचेर्भवाः। ते दोषानाशमायान्ति केन्द्रसंस्थे शुभ- 

सहे"ति । “अकालजाञ्च नौडहारविद्य त्यां अभ्वसम्भरवाः । 

परितेषप्रतिद्धये क्चापध्वजादयः 1 दोषप्रदा मङ्गलेषु 

कालजाचन्न दोषद्ाः । युररेकोऽपि केन्द्रस्यः शुकोवा 

यदिवा बधः ¦ इरेः खटति्यया हन्ति तहदोषानकाल- 

जान् 1 लतोपयहचर्डो श चन्द्रजामिलसम्भवान् । 

तत् केन्द्रगोयुङहेन्ति चछपश्ः पन्नगानिवेति'" । तदद्धेति 

तधा यदि पापः क्र.रोषिधबुक्रराशेनैवांये खाद्यथा 

सचन्द्र मेषे र्यनवां शस्तहो षोऽभिड्हितो यन्नो पवो तपरकरणे, 

तदा तत्छतदोषो नश्यति । उक्तञ्च संडिताप्रदीपे 

“सचन्द्रराशेरश्ुभोनवांशः प्रोक्तः सपापोऽपि षिलग्नरुस्यः । 

लिक्तोयकेन्द्रोषु यरु; सितो वा यदा तदाऽ खाव्श्ुभोऽपि 

शस्तः पौ०्धा०। 

अथ ब्धविधदोषापवाद्. कन्दरे कोणे जोव आये रवौ वा 

लग्ने चन्दरेवा पि वगेौत्तमे वा । स दोषानाशथमायान्ति 

चन्द्र लाभे तड्वह् ूले† यदोषाः"'छ ०वि०। "केन्द्र प्र- 

सिद्ध कोण" नवपद्मं तत्र च जीवो गुरूः खात्तदा सते 

दोषानाशमायन्ति उगप्रल च णत्वा. धश्ुकुावपि । यदाह 

नारदः 'उक्तानुक्ञाख्चये दोषास्ताब्रिहन्ति बलो यरः केन्द्र 
संख्यः सितोवापि पन्नगान् गरूदो ययेति" सिता बषखा- 

प्य पलत्तकः । उङगाञ्च कश्यपेन “काव्ये गुरौ वा सौम्ये 

वा यद् केन्द्रलिकोणने | नाशं यान्त्यख्डिलादोषाः पापा- 

नीव इरिक्टतेरिति" तल्लापि लम्नाख्यकेन्द्रातिबलता- 

नर ख्वितो जोषः सवां रिष््रः तदुक्त वविष्टन “कुनवा 



छेषप { १२७५} प 

शेषाः ये लगनदोषाः पापः कता दषिनिषातदोषाः। ने 

श॒रस्तान्विमखोकरोति फक" यथान्धः कतवर मख्ेति" । 

ष्यधा आवे ठकादरेरबौ सति दोषनाधः | “यनक 

दशयने खये दोषा मायं ययृलद्। । अर्णादेष दद्र पाष 

जन्मयतेङ्खवनिति'"। अथवा लग्ने वरग चमे खमवांच- 

युक्तं यथा जिथुने भिधनांथः तद् दोषनाथः। अथवा 

न्दर वमौत्तमे खनवांशस्थिते वा सति दोषमाथः। दि- 

त.यशाचन्दख्यादङ्गशहश्चयायेत्वा रन्द्रो लग्नाडुपचय १,१०,११ 

स्याने चेत् ख सदापि सवेदोषनाश; | णः कमेण प- 

रिहारलवषकतं यदा कब्डपः “वग त्तमगते लग्ने 

बगदोषा शयं यवः । चन्द्रे योपच्ये वापि योश्ञो कृररितो 

वेति” । चन्द्रे इति तदन्ते नेव प्रकारो दरगु र- 

बावयेनेत्यादयः, अ"यदोवाः पापसङ्नवचाख्यासते से 

चन्द्रे खाने एकाशस्थामस्विते शति माथमायान्ति। 

छदतंखम्नवड वने कृनवां ब य होद्वा; । ये दोषास्ताचिड- 
व्यव यल्वोकाद्थगः शथोति" | अन्दद्ष्वाष कश्यपः 

“खम्नाह्ःख्वाननव्योलचरोतवं दोषशच्चवम् । पमः केन्द्र 

गतोन्ति द्ावाज्निनिपिग' ययेति!” पौोण्धा० | 

“लिक्ञोखे केन्द्रे वर गद्नरडिते दोष दकं इरेत् शौम्बः च~ 
करोदियुष्वमपि खशां ्रयुरः | भवेदाये केन्द्र ऽङ्गप उत 

खवेथो यदि वदा खम् दोषाणां दहन द्व तलं चम 

यति” छन्चि° | “निक्ञोये ५,९ केन्द्र सप्ररडिते 
१,४११०, यदि शौम्यो बधक्िटेत्तदां दोवद्तक 

रेत् । उक्घख्छानस्वितः शकोऽपि दिशं दोषच- 

लक' दोषदहिशतीं हरेत् । तथोकास्वानस्वितो दुदरपि 
लक्ष" दोषान इरेत् । यदाह मारद्ः “दोषाणां डि 

` अत इन्ति बखवान् बेन्द्रमोबुधः। अपङायद्य्न' 

शक्रोदिशख' चकमङ्गिराः” । अत्व अतचब्देनानेषसंखवा- 
शवं विवच्वितम् } अतदताइ कण्लपः “खान् केन्द्रनः बौ- 
भ्यो इन्ति दोषथतलयस् । यूनं विहाय देयेच्यः दख 
खशभङ्धिराः'' दूति । भभेदिति अङ्गयोलग्नखामो उत च- 

च्डोषा्ये बमेथो खण्नगतांयनायो षा खाये १।केन्द्र १, 

७,१* यदि भचेसदा क दोषायां समूह" भवति 

सल श्टान्तः दङ्नोऽमिखूखः कापांदणिव अभयति । 

लुकं भारदेन “खग्नेट् खग्नांयनाधो वा चायम; केन्द्र 

गोऽपि षर | रां निन्त दोषाणाभिन्बनारोव पावकः"? 

अथं यङ्षयेन अशुरादिशुभाधमनिद्पशम् अच: बि- 

लोकः अशुर, ख हुखद, ज भिलपः खादूवितो, सन; यभो । 

कार्म १.१ 

एतद्बलं शंप्रतिभाग्य तान्ि्षखलेषां खं सप्रयरेट्विधा- 

इतः "ह ०वि° । “शुशुः चनर;, खयः अणुरः, अत्र 
कन्ानिमित्तशुभाशुभद्य तिचाराश्यदवात्तयाः कन्यायाः 

अश्रवेरसाता अशरोदरपिता, तदखंग्नं तह; खथरोर, ला- 
मिनपः शप्रमाधीभोदयितो भत्ता त्तेः, शयी भमनो- 

नेयम् रुतदुबलम् एतेषां शुकादोनां बल" विचायं 
तान्तिजञः वन्त्रलिडान्तमित् विषाहतो वित्रा 

ाद्नन्तरः तेषां अच्ादौनां चखं दयादिति प्रष- 

देव् । बदाह धौनकः (चश्रः सङ्किरणः चन्र 
भगुनन्दनो विनिर्दिष्टः । होरागमायकृशकेजांमिल्पतिः 

पतिः स््लोणाम् | शरोर" लम्नवथात् सुखदुःखं मानसं 

अथाङ्कवयादिति"। शाङ्ीवेऽपि“्श्रोऽकः, खितः अश,ः, 

स्डोणामस्तपतिः पतिः । एभिश्द्धोपगेरेषां शुभ" नी- 

` चादिगेरखदिति," विेषान्रभष्यक्तः याङ्गीवे ““या- 

न्यतिः, स्तरो च पिधो.खथारादित्त, चतो चाच्छुएर युरोच । 

१ (सिताद् वेष्स, बयात्यखद् ह विधौ स्वयुलना, 
एदैरनौच स्थितेः शत्र गतर्वाहादिक' न षत् । सम्टहोञध 

िकोणस्यैः शुभभेषां ब योदितमिति"" । 

- अच संकःखंजातीनां विवादे गियतकाशषिधेषः “कष्ण 

पक्चे सौरिङुजार्कऽपि च वारे वञ्यनचल्े थदि वा खात्क- 

रपीडा । संको्णनां तहं तायुधेनलाभ प्रीतिप्रासय सा भ- 

अतो स्वितिरेषा"' छ ० चि° “शब्णपच्ये चनिभौमाकवारे 
विवाहोक्तन कला दिभिन्ननच्नेष चक्षारादयाषातन्डलेयादि 

इध्योगेषुपि यदि संकोानाम् कचक्लोभप्रतिलोमजानां 

करप)ड़ा विवाहः स्यात् । तशि षा करपोद्धप छतायुरध- 
नलाभप्रीतिप्रा्यौ भवति । एषा स्थितिराचारोऽखि, अत् - 
लोमजासूदैवसिक्षादयः प्रतिखोमखाच्चाणड़ाखादयः, वा- 

कारय हणनेतद्भाते वि शडाद'वण्डकत्वे च प्रायुक्तदि- 

नेऽपि खादिति खचनाणैनु । तदुकङ्ञ' चारङमीये “ष्ण परे 

भावुमौमाकजानां वारे योने चापि विष्ण निषिद्धे 

शंकोर्खानां टास्क प्रथस्ं परत्य्थायुः प्राप्ये शतैनकाद्याः” 

दति। कोवाकषः “प्राये सह्करभुवामशुभक्तपत्त 

शूरे शभजद् करपोक्न' खात्” इति 
अथ लग्ने वक्घब्य तदलाभे नोधूखिनिदखधपश्प्रशंसे 

“नाशया चं न - सििकरण्य' नेव खग्नख चिन्तानो वा 

बारोन चख डवविधिनीषदहुरेख चचां | नो बायोगो 

ज खतिभवन' नेष जाजिल्रदोषो गोधूकिः खा इनिभि- 

सूदिता खवकार्येष शस्ता ' ह ° चि ५। 



उप { १२७६ ) 

"यद्य'न ऋच्मिष्यादिः स स्तु्यथैयाद्ः तेन गोधूल्याः 

प्रथंसायां तात्प न ठ विधिर्यथा निषञेषु असावा 

खाभद्राभरशोत्यादिष्यपि गोधूलिलम्न भवित युक्त । 

खात् । शाभान्यपेयय्यापत्तेरि्टार्पात्तरपि वक्त् मथक्धा । 

तखादभिद्धिततिष्यादिषव यादच्छक्पाखिलदोषप्ररिहार 

पूरैश्षटोकण्नः काय' तदभामे गोधूलिलण्नः कायम् । 

यदाह ल्व “लग्न यद् नास्ति विश्ुद्मन्यहोधूलिकां साधु 

लदा बदन्ति। लग्ने विशुद्धं खति बीयेवक्ते गोधूलिका 

नैव "ल' विधत्ते । शुभागुभयुतं स्प" राथेदाषन्तुनि- 

न्दम् । विवाहलग्नवच्छे षङ्गोधुलीं प्राह भागुरिरितः 

किञ्च “कुकिक' कू न्तिसाम्यः च सतौ षषाटमः शशो | 

पञ्च गोधूलिके वाच्या अन्ये दोषाः शुभावहाः” इति 
दैषन्नमनहरोयषाक्यभपि साथकम् 1 गोधेन्यधिकार 

ऋद्ध नारदः “प्राच्छानं च कलिङ्गानां ख्यं 

गोधलिक शतम् । गःन्बवीदिविषाडेष व॑श्योहादे 

चायोजयेत् । चदैमभिजिन्धग्नसदयर्चात्त सप्रमम् । 

गोषु चकष हि भवति सम्पत् एत्रादिसौख्यदभिति'। दध- 

ज्ञम० “वटीख्ग्नं यद नास्ति तदा गोधूकिक शु- 

भस् । चदरादोनां बधाः प्राह्धनं दिजानां कदाचन । 

महादोषान् परिन्यज्च पोक्तष्णपरादिकेषु च | कारये 

दोरजोयावत्ताशङ्ञगनः 

नाचि कन्या यौवनयालिमो | तदा वै सपैवस्णीनां लण्नं 

गोधूकिक' शुभमिति" । अतण मूपालवज्ञभे “धिप्रष॒ घ- 

टिकाऽलाभे दातव्य गोरजो बुधैः | शंके गोरजः शस्तः 

परेष् हितय' शुभभिति तल गोधूरिच्छकालसमयः 

कोरवकेयोक्तः “खतोभयल षटिक्ाद्लभिदटमाङ्पाहय 

तदम्बरमणेरपि चाङ्गं मिभ्बादिति" केचित्त यावदिना- 

न्त दिधि पञ्िमाषां पश्ये त्ततोय' रपििष्बभागम् । 

लखात्यर नाङुोकयुग्ममेके गोध्रखिकाश' हनम्रोवदन्तोति 
देतव; पशयोयथादेथाचार व्यषस्या पो०्धा० | 

“पिखष्ीगूते दिनक्ति हेनन्ततौ श्डादर्शासे दपषमये 
, गोधिः । सपूर्थास्ते जखधरमालायाके लेधा योज्या 
सकलम शार्यादौ' ० चि ° ।''हेन्ताख्ये ऋतौ हेभन्त शब्द् - 
न शोतकषा उपलच्छते भार्गधोषौदिमासचतुषटये इत्य 

चैः तन्न दिनज्ञति श्ये पिण्छोमूते ओदनगोख कषये 
सन्ध्यायां नीङाराष्याएतत्वेन निःप्रभे इत्ययः | तच्िन् 
सभये गोभूदिश्नया तथ तपस्ये उष्णकाले चेलाद्- 
षठषमे षयेबाशे आर निम्यस्य इष्यत्यं ४ सति गोभूषिः। 

शभावहमिति । लग्नशुद्ध्यदा ` 

उप 

जलवघर।नेषाश्तेषां मालासमशशद्यात्प।दके काले वर्षा 

काले खरावण्यादिमासचतु्टये सये खुपूरणास्ते{द्शेन' गते सति 

गोधूलि; । केवलमियः न गिबाष्े एप किन्तु श्कलशुभे 

शसस्तगभकयादिष्पि प्रया । यद्; इ बराः “गोधूलि 

विविधां वदन्ति नयो नारोषिवाहादिके हेमन्ते शिशिर 

प्रयाति श्दुतां पिख्डोर्ते भास्करे । सौद्भेऽदब्ाख[मितेः 

वसन्तशमगे भानौ गते दण्यतां सूर्ये चासतमद्ठागते भगवति 

प्राट्शरत्कालवोरिति" | पीन्धा० | . 

अथ गोधृलिसमयेऽवश्य रच्छं दोषाः“श्स्तं याते चदश 

सौरे साक लग्नान्दत्थौ रिष॒भवने लग्ने चेन्दौ । कन्धा 

ना्स्ततमदच्छवय स्ये भोभे वोदुलांभे धनसङ्जे चन्द्र 

सौ ख्यम्” स०वि° । 

"मो धलिरि क्छ दुवत्तते गुरदिषिसे ठश्ष्मतिषारे शरः 

ऽख्नयाते द्ढर्यास्तादनन्र गोधिः शुभा शाद् 

नत ्ढग्यास्तात्प वे ल्ध षटिशङ्गोधशिलग्न' क्षाग्यैम्'या- 

सद्भावात् ]. तथा सौरे शनिवारे षां खव्यद्यैनस- 

हति गोधिः एमा । नव॒ खग्योस्तादन सर्डुशखिकर 

ह्ावात् । उपलच्तण्त्वात् क्रान्तिाम्यभपि श्याण्भ् तधा 

लानात्पायङ्कालोनलग्नान्त्यावषटमे रिष्ठभवने बे षा 

लग्न एषवा चन्द्रे सति कन्यानाथः ख्यात् | तहह्न 

दैवन्न° ““कुलिकङक.न्तसाम्यद्च मूर्तौ षादः शधो | 

परञ्च गोधूलिके त्याच्या न्दे दोषाः शभावः" । खन् 

कुलिकशब्देन तत्कालषम्भाव्याङ्ंयानाश्योवारदोषो 

ग्टहयते न्यं षान्त्वसन्भव एथ | कंण्नस्ये मदनस्य 

ब्दस्य वा भौमे उति वोद्धरखछ नाथो भवति नद्क्त 

प्रोतिःखंद्िताशारे “बे ऽदने मन्ति गते चथाङ्क गोध- 

शिके धुम् पति कन्धा । कुजेऽटमे मृत्ति गतेऽथवान्े 

बरश्य नाथं प्रषदन्ति मगौ: चखन्योऽपि वियेषस्त- 

लरौव “अष्टमे चन्द्रजवन्द्रजोवे चौ ् ोते वा श्टयुनन्दने ` ` 

बा। भूतौ च चन्दर नियमेन मृलगपभूलिकं लादि 
बजनोयमिति" । ““धिष्णह, रबुरन्त्याष्च' स्तौ षष्ठाः 
शशौ । गोरजस्तत्मथसन्ति सन्तः शजिदिन' विनेति" । 

चक्गञ्च “वोपवकेय गोधूलिक्तेऽपि - विधुरषटमषशमूतौं 

यश््रोचयन्ति तदथो खर्चि'प्रपन्चाः | पञ्चाङ्गशुदिमयभेष 

विवादधिष्ैये [दद् सततमस्तगत्रे पतङ्गो । नाधो न 

सग्नभिह द्युतं सभक नाकांरसौ रितशसामपि सङ्ग । 

भङ्गः । किद्चन्दरचारभयमेकमिङास्तु चिद्व नाल 

प्रभाखवचगद्धिभपि कतं नः" | साक थनौ विर्विचिल् 
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{शिख रिडि नो तत्केषलदः लिकयामदलोपलस्भादिति । चन्दर । 

लाभस्य शित्त दितोयस्य सहजस्य वा सति सोषु 

रधयोः सौखय'श्यात् † तदुक्त" संह्ितासारे ' 

द यगचन्दोदितोयो वा दतोयगः । गोधूलिकास विन्ने- 

या शेषा धूरिति ख्टनेति पौण्धार 

श्यो०्त०्भासमेदे फलमेदः। मागे गोधलियोगे प्रभवति 

विधवा, साघमासे तथेव, एतय नयौवनेन स्ता कुम्भे स्थिते 

भास्करे | वैशाखे शुभदा, प्रजाबलवती, च्यौढे पतेमा- 

नदा आषाढे धनधान्यएुनबङ्ला, पाणियिहे कन्यका । 

अथ विषाडादौ व््जदोषरमष्टिः"'उत्मातान् सड पात- 

दग्ध तििभिदुं टां योगांलथा चन्द्रेज्यो नसामयथास्तमयनं 

 तिव्याः चयी तथा । गण्डान्तद्च सविषटि खंक्रमदिनं 

तन्व शपास्त तथा तन्वओेशविधृनयाष्टरिएुगान् पापख 

वगींस्तया । सन्द्क.रखगोदवांयशद्वास्ताशयदधि चर्डायु- . 

चम् । खजर दपयोगयोगशड्ित' जामित्रलत्ताव्यधम् । 

बाोपरहपापरकतेरि तया तिय्यु्चयोगोल्यितं इड" योग- 

मधाञ्चय।मङ्लिकायान् वारदोषानपि । करर कान्तवि- 

क्भं यहणभं यत् करूरगन्तव्यभ ने धोत्परातहतच्च केतुह- 

तभं सन््योदितन्भ' तथा । तदहद्ध यपहभिन्नयुङ्खगतभं ` 

सर्वानिमान् सन्त्यजेदुादे शुभकमे्ठ सहरतान् ल- 

ग्नख दोषानपि छन्चि° । ^“ उल्रातादीन्दोषाच 

द्वाद यन्नोपवीतादिशभक्ष्मच्च च सन्त्यजेदिति तीय 

ज्लोक नान्वयः | उदाङमहणणं गोबलोवहूं न्यायेन छ्य 

त्वचनम् | उत्पातान् लिविधान् दिव्यान्तरि्लः 

म्नौमान् लक्षणया तत्सम्बख्िनः सप्र वज्यंदिरसां्यजेत् 

यदाह गुरः “दिष्दषद्ेवा भद्ादारुपतने चाम्बु वषेये | 

उल्कापाते महावाते महाशनिनिपातने |! अनभ्नाशनि 

भाते च भूकम्पे परिषेषयोः। सामोत्पाते िवाथब्द् 

इनिभित्ते नभोभने । केतवो यतर दण्यन्ते स धृमावा 

एचग्विधौः ! चन्द्रे यद्धे चेष वजंवेदिनसप्रकमितिः" । 

पातो महापात: क्रान्तिसाम्यभिति यात्रत् तद्गणितप्रसि- 

ह्म् । दग्धतिययः ““चापान्त्वगे गोषटगे इ्यादिवोक्ञाः 

एतेः स ्जेदिति शन्बन्धः तया दष्ात् योगान् व्यतीपात 

“यतर क्ञा- |, 

वेतिपरिवाङ्गादीत् । अथ चन्दरज्योशनषां चन्द्रयुर् 

क्राणाम् अशमयननस्तं च तिथ्याः चयद्खौ तिथिक्तयं ति- 

गिषद्ध च पएनर्गखडान्तं नचत्रशियिकग्ने ; विविध विटि 

द्रा सकरमदिनः तदिति ष्या घटिकाः, ययनेषु रिषुबेष 

च पूर्वापरं द्रिदिनभिति धिगेणोध्येयः । ताभ्यां सह्ि- 

तमिति पूवण सम्बन्धः | तन्ब"चन्तहुर पमु ख"योलगनगत 
भिह्ितनवांशः तौ पातः तण्वंयपौ तयोरखं खग्ना सहं 
लम्नगतनवांसाधोथास्त' चेयर्वः तथा तन्वरेशविधन् 

लग्ननवाथेयचन्दरान् अटरिद्गान् अटमगतान् बश्सवान् 
ष्न््च क.रखगञेनदुकर र खगौ उद्यो लग्न अथो 
नवांपञ्च उद्यं यसिति समाङारद्नेकवचन' इृन्दुक्र- 
खमाभ्य! सहितचद्यांअम् । इन्दुशहहितं लग्नः लग्ना 
च क. रहण सहित" लग्न लम्नांशं चेत्यथेः । पापसेत्ये 
कंत्वभविविदित पापानां वगानिव्यधः उदयाशुडधिरखःशुद्धि- 

च उदय स्ता धुः चण्डायुधम् “व ण्डा दुध इण्ट तिसा - 

ध्येया दिनोक्गम् । खजुर व्यावातशण्डेत्यादिनोक्त' दश- 
योगः“छय्तचन्द्रकयुतेरियादिनोक्घः योगो सहयुतिष तत्- 
खह्ितं जाभिललत्ताव्यधम् समाहारदन्देकवचन जामित्र 
दिषिध लग्नजाभित्रः चन्द्रजामित्रच्च लग्नाङन्द्र व्यादि 

नोक ल तात्रा परेनदु सिता "इत्युक्त व्यधम् वेषं रप्रणला- 

कोक्त' पञ्चथलाकोक्रच्च | वाणाः पञ्चकम् उपयरहः प्रसिङः 

शराष्टदिन् शङ्व्यादिः पापकत्तंरी क.रपड्कत्तरी समा- 

षारहन्द कवचनं तिथ्य.चवारोतवितं दुष्ट योगं तिथिनच्लया- 

रै रयत उत्पन्नः इुष्योग् | तथा तिथनक्षनो- 

द्ष' वैश्मादिमे सत्यादि । तिधिशारोद्गष' खग्ये^शपद्च- 

त्यादिनकच्तनश्रा रोद्धव याम्यन्त्वाङ़मित्यादि अनेकः दष्ट 

योगम् अथा्याभङुलिक्षाद्यान् बारदोषानपि खटार्थम् 

आदिशद् न दम त्तादिकान् । यूराकान्तरिचकनभं कुरा 
कान्तं कुरविकतञ् भं पहं य्न भे य्य चन्द्रोपरागो 

लातस्तद्ध' यत् कु रगन्तव्यभं क्.रेण जिगसिषित गङ्ख' न- 

च्चत्र" नेधोत् पातदतञ्च भम् । त्रिषिभोत्मा तै दव्यभौमान्त- 

रिचतं तन्दरारषट्कं त्याच्छमेषं सषहणनन्तत्रसपि । 

केतृहतभञ्च केतना इतम्भद्च | सन्ध्योदितम्भम् खन स 
न््या शब्दे न सायंखन्ध्या ण्डत | तल्लोदित' तत्क्षाले य~ 

चच्तत्र्य चितिज्ञे उदयस्तत्, सू यैकता्दुरैष' न्तत मित्य 

ै; | न तु प्रातःख्न््वायान्नत डि द्र्येणानुान्तभुक्ता- , 

` श्धतरत्वसक्वात् । यदङ्गं केशवाय “तरव्यितारकतोऽपि 

तदप तदख्िलेऽपि खिलं शुभकसैष्ोति'? । तारकथब्द्ः 

कलोबेऽपि । ननूपरहत्वादेव निषेभे सिद्धे एनर्दोषाभिधान 

किमथेम् उच्यते उपप्म र्नदौ षस सव्यावश्यकत्वे कुरुजा 

कदे ्विषयत्वाञ्तदेशष्य च ॒दोप्राधिक्यद्चनादावग्य- 

केऽपि सपदेशतिष्यन्वेन नित्ेधो यथा. खादिति। 

सङ्भिन्युद्गतभ' स्ख भेदितः ग्रहयुद्धगतन्च घर्मास 
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 निजिदधं वथा यहकतान् डग्नख दोषान् । “व्यवे थनिःखे 

$थनिजद्त्यादिक्ान् लगनसम्बन्धिदोषान् सन्त्यजेत्” । 

घोग्वा० | ज्यी°्त° ज्योतिः रसु पङ्वाक्यम् “विवाहे 

ठ दिवाभागे कन्या खात् एलप्रजिंता । विरङानलदग्धा 

शा नियत खाभिवातिनो” तईचनसख्यार्भमूलापलम्भात् 

पाचा््यादिभिरप्रालाणिक्लमररोलव्यं द्वाऽपि विवाह 

आच्ते । कन्यादानं च रालाशपि क्त्" शक्यते यथाह 

च्ोग्तर भारतम् “रान दानः म थंशन्ति विनावा- 

अयदलिखाम् । विद्यां बण्यां हिजन्रष्ाः दौपमच्' प्रति 

अयम्") तत्रव व्यासः रिक्ताद् विधवा कन्या दथऽपिखाद् 

तरिबाद्िता । शनैदरदिने चैष यदा रिक्तां तिथिभेषेत् । 

शषा विवाहिता शन्वा॒ पतिषन्तानव्धिनो" इतय.कतः 

अनिवारे रिक्ञायाभपि विवाह द्ति गोडाः । पाश्चात्यादिः 

भिरेतदचनममूल कमेवेति मत्वा शनिदुक्ररिक्तायां म तदा 

चते | अथ विषाद्यस््नोशभाणुभल चथाग्द् च्यन्ते । इह ° 

७० अ ० ^“द्िग्धोच्नताप्तर् तालनखौ कुमार्याः पादौ बनो- 

एतिचचाखनिगूढयुलफो । चि दाङ्ग ली कमलकान्तितलौ च 

यदााहददेदयदि भवो ऽधिपतित्वभिच्छेत् । मत्खा - 

अाअयवयजहलादिविक्वावसले दनो दुतलौ चरणौ प्रय- 

खौ । शङ्क च रोमरहिते पिधिरे छडत्त जाददयः 

सममदसूवणरन्विदेणम् | ऊष्ट चन करिकरप्रतिभाभ- 

शोभावश्रत्यपनसुढय विषं = गुहम् । च्रोषोललाद 

भख्ङरग्् स्श्चत' च गठो भणिच्च विषुलां नियमाद् 

धाति । विस्तंःथंभांसोपचितो नितम्बो युरुष धत्त रथन 

कलापम् । नाभिर्मभीरा विषुलाङ्गनानां प्रदक्षिणा 

ब्ेगता प्रथख्ला | मध्यः स्लियाच्जिवलिनाथमरोभथं ब 

इत्तौ घनावविषमौ कटिनादरष्टौ। रोमापर्धाजितमरो 

आडु चाङ्गनानां योवा च कम्ब निचिता यैचखानि धत्ते। 

भन् जोवकुचचमोपमो ऽधरो भांषलो रुचिरपिम्बङ्छपञ्छत् । 

छुन्द्कृडमखनिभाः समा दिजा योषितां पतिद्ख्ठाभिता- 

चेदा. । दाखिण्ठयुक्घमशठः वरुं खवशयु प्रभाषित- 

मदीनमनससौख्यम् । नाघा समा समपुटा रुचिरा प्र- 
अला रन्नोचनोरजद्शद्युतिहारिणो च । नो सङ्गते 

भातिष्टद् ग शष्ये चसो भ्ववौ बालभशथाङकवकरे । अरन् 

खंस्यानमरोमथं च शख ललाटः न नतंन तङ्गम् | क- 

चो वुन्ममपि वृक्षम गषत खदु समं समाहितस् । 

ज्िग्धनोलकदुफुश्वितंकजः मूधेजाः चखक्षराः सभं शिरः| 

च्ङकारावनवाजिलक्जररवच्रोशयुूपेषुभिमांलाङ्णडल चास- 

उप 

राङ्क, ययवं : रैकैश्व जरू रथैः । भत्स्यस्वस्तिकपेदिका- 

व्यजनकं; शङ्धातपलाम्ब् लं: पादे पणिते ऽपिवा बुबतयो 

गच्छन्ति रान्नोपदम् । निगृढसखिबन्बनौ तरुखपद्म- 

गमौपमौ करौ छपतियोचितां ततुविलष्परवाङ्गली । ` 

न निम्नमति नोन्नतं करतलं छरेखान्वित' करोत्यविधवां 

खिर" उतचखाैसम्भोगिनोम् । मध्याङ्गलिं या सिव 

न्बनोत्या रेषा गता पाणितले ऽङ्गनायाः । ऊध्वं सविता 

पादतले ऽथवा या खो ऽथवा राज्यद्खाय खा खात् | 

कनिष्ठिकामूलभवा गताया प्रदेशिनोमध्यभिकान्तराखम् ॥ 

करोति रेखा परमायुषः सा प्रमाखमूना त॒ तदूनमायुः । 
चङ्ग, रमे प्रसव रेष्ठाः इता बृह यः प्रमदास्तु तन्व | 
अच्छिच्रदीर्षा वृषदापुषां ताः खखायुषां छि्रलषु- 

प्रमाणाः । इतोदमक्तः शुभमङ्गनानामतो प्रिपयख्मनि- 

दमृकतम् । विशेषतो ऽनिष्टफलानि यानि शमाखतस्तान्य- 

लकीर्वयाभि | कनिषिक्षा वा तनदन्तरावषा भष्ींन 

यद्या; सृ पतो च्या; खात् । गताऽथ वाद्ग घमतीत्य यखा; 
प्रदेशिनो सखा कुलटातिपापा | उदङ्धाभ्यां पिण्डिकाभ्यां 

पिरे शुषके जङ्घ रोमशे चातिमांसे । वामावर्तं नि- 

शमलं च गुध शृम्भाकार चोद्रः इःख्ितानामृ । 

` चछुष्ठयाऽतिनिः खत दोधय कुलक्षयः । खीषया एय्त्यया 

योषितः प्रचरडता | नेन यख: वेश्वरे पिङ्गले वा 
खा इःथीला ग्यावलोले्ष्णा च । करूप यद्या गण्ड. 

यो स्डितेष नि सन्दिग्ध भन्कों तां वदन्ति । प्रवि 
खत्विनि देवर ललाटे अशुर न्त्य, दरे स्फिचोः पतिं 

च | अतिरोमचयान्वितोत्तरोष्टो भ शुभा भठंरतोष या 
च.दोर्षा। स्तनौ सरोमौ भलिनोल्बणौ च लेशं दधाति 
विषिभौ च करे | स्वलाः कराखा विषमा दन्ताः ङे 
शाव चौय च लब्णसांसाः | कऋव्याद्ख्पैटंककाककसु- 

खरोष्धपोलकवमानविद्कौः । षकः सिराले{वषनेख इस्े- 
भवन्ति नायं; चखवित्तषोगाः। या ठत्तरोगेन चम्- 

श्रतेन खशासकेशो कलहप्रिया खा । प्रायो विद्धपाचच 

भषन्ति दोषा यलाकतिखन ण्या वन्ति । पादौ ख- 

शफौ प्रथमः प्रदिष्टौ अषु हितीव' च सजालुचकरे | 

नेढोरमष्कः च ततस्त. तीय नाभिः कट्ेति चच 

साहु: | उद्र" कथयन्ति पञ्चम" दथ" षष्ठमतः स्तना- 
श्वित् । अथय सप्रभमंषजल् खी कथयन््यटममोटकन्ध- 

रे | नवस" नयने च लभ्वणो दथलाटं दशस" धिरल्त- ` 

चा अशुभेषशुभं दशाफलं अरथाद्यो व शुभेव् शोभनम् । 

7 4 
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काशोख गाङ २७ अध्याये स्ल्लीणां एभादभलचणान्दक्तानि 

अथा'सद्ा ग्टहो चुखं भद्ध स्तौ जलच्णवतो यदि | अतः 

खखतम्डङयधेमादौ जश्षणभोश्षयेत् । वएुरावर्तगन्वच दाया 

कत्व' खरोगति; । वसे यरधा मोक्ता बुधेलंशणभूमिका । 
शापाद् तलमारभ्य यावन््रौलिरुह' कमात् । शुभाशुभानि 

वच्छामि लक्षणानि सने ̀  ष्टण। आदो पादे रेखा ततो- 

ऽङ्गकाङ्ग लोनखाः। छह" गुल फदय' पार्ष्णी ङ्कु रोमा 

जानो | ऊच कटिनितषवः स्छिग् भगोजघनवस्तिके ! 

नाभिः कुचिदय' पाञेभदरमभ्यबखित्रयम् । रोमाखि 
दव वो व्ोजदयन्ूचकम् । लब् न्धांसकलादो- 

मं सिबन्धक्गरदबम् । पाणि पाणितल रेखाङ्ग,- 
शङ्कलोनखाः । ए" कंकाटिकाकणट चिवकञच्च इद 

अमृ । कपोलवक्गपधरोत्तरोटददिनजिद्धिकाः | षणि 

कातालङखित' नाशिका चृतमक्िणो | पच्छाभ्व क्थेभा- 

शानि मोलिरोमन्तमौदिजाः | षष्टिः षडुत्तरा योषिद् 

अलत्तणसत्खनिः ।. स्त्ोणां षादः च्तिग्ध' सांसलं 

` श्छदु्लः समम् । असेदश्ष्णमरुण' बङभोगोचितं खट 

सभ् । खल" विषये पर्ष खित प्रतिविम्बकस् | 

पौकार विशुष्क च इःखसदौर्भाम्बद्धवकम् । चक् 

खस्तिकाग हुः जध्वजमोनातपल्रबत् । यद्याः षाट्तले 

रेखा खा भवेत् चशितिपाङ्गना | भवेदखणडभोगाद्ी या- 

मध्याङ्ग किसङ्गता | रेखाखुर्पेकाकाभा इःखदारिद्रय 

चिका । उच्नतोमां श्योऽङ्ग.णो वत् लोऽदलभोगद्ः । 

वको हुलस चिविटः चखसोभाग्बभञ्जकः | ण्थिवा वि- 

पुेन खाहोषाङ्ग्ेन इमगा | मद्वोऽङ्गलयः शस्ता- 

षनाडत्ताः शच्रताः। दोर्षाङ्ग.खोभिः कच्टा, कशाभिरति 

नि्वेना । हख'यृष्या च छस्वाभिभूग्नाभिभ ग्नश्तिनो । 
विपिटाभिभेबेहाखो विरलाभिदरिद्धिणो | परसरं खमा- 

खदा यदाङ्गुरो भवन्ति षि । हत्वा बद्ूनपि पतोन् 

परप्रेष्या तदा भवेत् । यखाः पथि खमायान्त्वा रजो- 

भूमेः सठच्छछेत् । सा पाशजा प्रजायेत कुचलयविना- 

भिनी । बखाः कनिका भूजिं न गच्छन्त्याः रिष्येत् । 

शषा निय पतिं पाषादहितोय कते पतिम् । खनाभिका- 
च भध्या च यद्या भूमिं न शंखृचेत् । षलि्वयं निष्न्यादयां 
द्वितोया च पतित्रयम् । षतिष्ोनत्वकारिण्यौ रोने ते- 

हे भे यदि। प्रदेशिनो भवेद्खाखाङ्गुव्यतिरेकिणो । 
` जन्येव कुठा. सा स्यादेषएव विनिश्चयः । स्िग्धाः बम् - 

अताश्यार्नाणकाः पदनखा; भाः । राशनोत्वन् वव" 
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च्ोणां पाद मन्तम् । अस्तेदभसिरादय् च भश्च 

शदुमांसलम् । दरिद्रा सध्यनच्वे य सिराखेन सदा ऽध्वना । 

रोदेन भवेहाशौी निभेन च इभेगा। बृह 

यलफौ श्मायोक्तावधिरालो छक्तं खौ । छदौ विपि 

लौ द्यौ ख्यातां दौभाग्रसचकौ | समपाणिः : . शुभा- 

नारो एथषाष्णि च इर्भगा । कुखटोच्नतपाश्णि ख टोषै- 

पाष्णिच इःखभाक् । रोभङ्कोने समे स्तिग्धे यच्छङ्क कू- 
वत्तंले | सा राजपल्लो भवति विशिरे छमनोष्टरे । 

शकरोना राजपल्लो दिरोमापि चखाख्यदम् । लिणेना रो 

कूपे भवेद धव्वदुःखमाक. । ठरलं॑पिशितसं शम्ब 

जादयुगमं भरणखते । निम।व खं रचारिण्छा दरिद्रा 

याच विक्ञयम् । विरः शरमाकारंररभिर्मख्यै- 

नेः । चटन्तं रोमरङितेभबेयुमू पवज्ञभाः । बैषब्यं रो- 
भयेदक्ं दौर्भागय' चिपिदेरपि। भध्यन्छिरःनहाडुःख' 

दारि कटिनत्वचेः । अदभिरङ्खेः अदला कटिति'थति 
सयते: । समु न्नतनितम्बादयरा चतरा समोटथयाम् । वि- 
जता चिषिटा दोषां निनेखा शङ्कटा कटिः । डलरोम- _ 

बुता नाथा इः खवधन्बद्धचिकषा । नितम्बवि्बो नारोषा- 

खच्तोभांसलः एधः । बडाभोगाय संप्ोक्तस्तदन्योऽ श- 

च्छे नतः) कपिलयफलवद्डन्तौ डुखौ मांसलौ घनौ । 

क्कि बखिपिनि्मकतौ रतिलौखयप्रयदंगौ । शुभः क- 

सटषषाभोगजलसख्कन्धो पभोभगः । वामोश्वतस्तु कन्याजः पु 

जजोदच्षिणोच्वतः । आआकुोभा गढमांसः चक्ति सह 

लः एथ । दङ्गः वम्वष्वाभः श॒भोऽश्चयदलाङतिः । 

तरङग र ्पोऽयच क्ञीकोढरशत्िभः. । रोमथोविडताखच 
दश्छनासोऽतिद्मयः। शङ्काव्तौभगोयखाः सा गर्भमिष ने- 

च्छति | चिपिटः कपेराकारः किङ्करोपददो भगः } वथ 

जेतसपन्बाभो बजरोनोसगाङिकः । विकटः कुटिलाकायो 

खभ्बगज्ञत्था शुभः । भमख भाल" जघन विरलो" 
दक्कमांख्लम् । च्दुल' ऋडकोनादं1 दक्विण्याव समो 

छितम् । वामावन्तं' च विक्स भुग्न बेध्यव्यद्धचकम् 1 

शङ्कटस्यषएटं खचल' जवन इः खद् खदा । वचिः प्रथ- 

श्ता विषठला हदो स्तलोक्षस हता । खोभथा च विराखा च 

रेखाङ्घा नैव शोभना । गम्धौरा दचिथावत्तां नाभो खात् 

छखसभ्यदे । वामावत्ता सषत्ताना व्यक्तखन्विभे थोगना । 

खते छतान् बद्चारी एुकञ्चिः छखासूछदम् । कितो 

थं जनवेत् इनः र्य काभेन कु्षिणा | खच्रेन ब- 

कोभाजा भावरत्तेनापि कुचिष्या । गण्या प्रत्रजिता दादौ 
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कमाद्योषा भवेदिह । मेः समां वेम दभियोषिन्धग्नास्थि- 

भिः शुमैः। पाच्च; सोभाम्यद्खयोनिधामः खादसं- 

शयम् । यदा दण्यसिरे पच उचते रोमखुयुते । 

निरपत्या च दुःशला सा भवेदुदुःखगेवधिः । उदरेणा- 

तिदुच्छेन विखिरोण द्त्वा । योषिद्धवति भोग्यादया- 

, नित्यनिशाच्नसेतिनो । ङम्भाकार दरिद्रया जठरः च 

म दङ्गपत् । कुष्ठा ख्डाभ यत्रां च इुःपूर जायते च्ियाः। 

छविथालोदरो नारो निरपल्या च दुर्भगा । प्रलम्वज- 

उरा इत्ति खश्ुर चापि देवरम् । सध्यच्ामा च छभगा- 

भोग।ढग्रा सबलिलया । ऋज्वो तन्वो च रोलाको यखाः 

सा नमेशर्मभूः। कपिला जटिला खला व्ये छन्ना रोमरा- 

जिका । वेरपेधव्यदौभाम्यः विदध्यादिह योषिताम् । 

निद्धौम दय यशाः समं निम्दतववलिवम् \ रे शयं चाण- 

कैधन्यं भ्रियप्रेभच खा रमेत् | दिस्तोर्थ्दया योषा एश 

खो निदेया तथा । उद्धिन्नरोमद्कृदया पति" इन्ति विनि- 

चिकम् । आदाद्थाङ्ग लततस्र.पोवरमुन्नतम् । इखाय, 

इःखाय भनेदोमथं विषस' एय | चनो दत्तौ द्ढौ पानौ 

भो श्तौ पयोधरो । ख्व. लाये विरलौ खच्छौ वामो- 

ख्यां न गदौ । ट् किणोन्नतवच्लोजा एुलिणोष्वख णोमेता । 

बानोच्चतङुचा सते कन्यां रौभाम्बदन्दरोस् । आवधङ्षटीः 

बरच्छौ कचौ दौःयो ल्यचकौ । पौवरास्यै सान्तरालौ 

इषूपान्तो न शोभनो । मूरेस्थ.लो कमकथावये तोच्छो 

पयोधरौ । छखदौ पूर्वके त॒ पच्चादल्यन्तडःखदौ । 

ड्द च्चुकयुग यलं श्यास' छवन्तं लम् । चपन्तमेम्न च 

दौ च शथ' केशाय जायते | पोवराभ्या च बाह्भ्यां 

धनधान्य ज्िधिवधः । चथाख्िभ्यां च निन्नाभ्यां | 

दरिष्िष्ो । अबन्धावनतो च्कन्धावदो्षावलभौ शमौ । 

वक्रस्य कौ च रोमाटयौ पर ष्यरधव्यसुचक्तौ । निगदसन्धो 
सस्ताक्रो एभावसौ सुसंहतौ । वेषव्यदो सख्यौ निनो , 

कायति ःखदौ । कचे चरच्छरोमे च वङ्ग स्िग्धे च 
जवै । चो, न चत्त गम्भीरे शिरे से दभेदुरे । 

खाता दौषौ सनि्ीमौ गूढास्विपन्विकोमखौ । 

धिसिटौ च विरोमाणौ सरलौ हरि्णोडथाम् । वैधव्यं स्य. 

च्टोनाणो खो दोभम्यष्चक्तौ । परिक शाय नारोणां 
षरिदष्छथि रोभनोा । चन्भ्ोजम्कुलाकारमङ्ग शाङ्ग. छि 

सन्नच्म् । इस्तहयं मुगाकोखां बह्धभोगाय जायते । म॒दु- 

मध्योञ्नत रक्ग' तलः पारघोर र्वकम् । प्रशस्त शस्त- 

रेखादामल्यरेखः श्युभाचयस् । विधवा बद्धरेखेख विरेखेण 
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दरिद्धिणो | भिक्षुको शुषिराठेप्रन मारो करतलेन बै । 

विरोम विसिरं थस्त' पाण्ट" समुश्चतम् । वधव्यदेतु 

रोमा निश््रौषं तायु मत् त्यजेत् । व्यक्ताव्यक्ता गभोएाच 

क्विग्धा पृखां च वनतेला । कषररेखाङ्गनायाः खाच्छूमा 

भाभ्यानुखषारवः। मत्श्येन चछभागा नारो खश्िक्ेन च 

शप्रजाः । पसन भूपतेः पल्ली अनयेग्भ.खति छतम् । 

चक्रवन्तिस्तिया; पायौ नन्दयावत्त : प्रदलिष्यः । शङ्खा- 

तपल्रकमठा देवमाटत्वरचकाः + ठलामालाङतो रेखा ब- 

खिकपल्नोत्वेठका । गजवाजिदषाकाराः करे वामे मृगो- 

दशाम् | रेखाः प्रासादवजुभा ब्युष्ठोयेकराः सुभम् । 

ङमोवलख पल्लो खाच्छकटेन बुगेन वा । तोमराङ्कु- 

कोदण्ड राजपल्नो भेत् घरषम् । अङ् घमूलान्निगेत्य रेखाः 

याति कनिठिकाम् | यदि खा पतिद्न््ा ख्ादुद्रूरतस्ता 

व्जेव् धोः । ति खःलासिगदाथक्तिदन्द्भ्याङतिरेखया । 

नित्बिनो कोस्ति मती पादेब एयिवीतले । कडजम्बक- 

सर्ड.कटक्टबिलभोगिनः | रारमोष्विड्ालाः खः 

करस्था दुःखदाः स्तियाः। शुभदः सरलाङ्गनो 

इत्तोडत्तन खोद; । अङ्गुल्य छपव्वाणो दोषां इत्ताः 

क्रमात् ठथाः । विपिटाच्छषटा खकः रोसबुजोऽ 

शुभाः । अतिद्धस्वाः लंथा वक्रा विरला रोगद्े.काः। 

इःखायाङ्ग् लयः स्त्रीणां बह्छपव्यशमन्विताः | अश्णाः 

सथिष्ठास्तुङ्घाः करजाः चदशा शुभाः । निन्न्रा विव्य; 

छच्छाभाः पोता द्ारिद्धयदायकःाः। गे विन्दः 

चताः प्रायः द्युः सेरिणोच्तिया, । रुषा ओप 

जायन्ते दुःखिनः. पुष्पितेर्मखेः। अन्त्निमग्नव'या- 

स्थिः च्चिः खान्दांसला शुभा । एष्ेन रोमयुक्तेन वै- 

व्य" लभते श्रवस् । भुग्नेन विनतेनापि सिरे 

मापि दुःखिता | ऋच्चो छंकाटिका चेष्ठा समांसा च 

सष्च्नता । श्ुषका विराला लोमादा विशाला कुटिलाऽ- 

शभा । भांसलो वत्तः कण्टः प्रथ्चत्रङुलः । 

शस्ता यरा निरेखाढया स्वब्यक्त स्थिता । निभेांखा 

जिषिरा दोष स्यष्टा ग शुभप्रदा । श्ट॒लपोवा च षि- 

धवा वक्रस्नीवा च किद्भरो | बन्ध्या ह चिषिट्णावा 

हखपौवा च निता । चिवृकं हाङ्गलं शस्तः इन्त 

पौन" चकोभलम्। स्य.ल' हिधा स विभक्तमायतं रोमं 
त्यजेत् । इदच्चिकंलग्ना निर्लोभा स्ना शभा । वक्रा 

स्थला ठा दोषां रोमशा न शुभप्रदा । चस्तौ कपोलौ 

माच्या प्रीनौ दत्तौ सषच्रतौ। रोमथौ पमौ 
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निश्लो निमौसौ परिथच्छःगेत् । शमं समांस चल्लिग्ध' 

ष्लासोद्' वत्त लं ख्छम् । जनेढवदनच्छाय' धन्वा- 

नाभि जायते । पराठलो ष् लः क्लिग्धोरोखाभूषितमध्य- 

सूः । शोलन्तिनोमामधरो धरालानिप्रिया भवेत् । कशः 

प्रलम्बः शफ, टितो रत्तो दोर्भाम्बसचकः । श्यावः स्लोऽ- 

धरः ख घव्यकलद्प्रदः। सदटणोमत्तकाशिन्याद्यो- 

तरोः चभोगद्ः । किञ्चिन्मध्याच्रतोऽ रोमा विपरातो 

पिरङ्ह्त् । गोकोरषन्निभाः क्जिग्धा हालि णहयनाः 
शुभाः । अधल्तादुपरिश्टाञ्च समस्तोकसमन्विताः | 

पोताः श्यावाच्च दशनाः स्यला द्वा द्विपङ्खयः। 

शु्वाकाराख विरला इःखदौर्भाग्यक्षारिणयः | अधस्ताद- 

धिकंदेनतं मत्तर' भच्तयेत् सूटम् । पतिहीना च विकटे; 

क्ञखटा विरलेभवेत् । जिह्टमिदभो्गी खाच्छोणा- 

दी तथा खिता । इःखाय मध्यसंकोखां पुणोभागसवि- 

छरा | सितया तोयमरणं श्यामलया कल्प्रिया । द्रि- 

द्ि्णो मांसलया लम्बयाऽभच्छभल्तिणो । रिथालया रसनया 

प्रमद् तिप्रसाद्भाक् । स्िग्थ कोकनद्ाभासः प्रथय ता- 

लु कोमलम् । सिते तालुनि वैषव्य' पीते प्र्रजिता भवेत् | 

दाष ऽपल्यगियोगात्तं खले चौ रकृट् म्विनौ । करट , 
स्थला सटत्ता च क्रमतोच्छा च लोह्िवा । अप्रलम्बा- 

शडभा घण्टा स्य.ला लष्णा च दुःखदा । अलचितदिजं 

किञ्चित् किचचितृणुङ्णकपोलकम् । स्मित प्रणस्तं चट 

शामनिमोलितलोचनम् । समटत्तषुटा नाशा चषुच्छद्रा श 

भावा | स्यलासा मध्यनल्वा च न प्रशच्वा सष्ठन्नता। 

लाङदिदादयाया च वधव्यज्गो थदाविनौो | परप्रेष्या च 

विपदि खा दोषां कलिप्रिया । दोष' स्लत् चुतं 

` दोषे गपि तिपिख्डिवम् । ललनाकोचने थस्ते रक्तान्ते 

लब्णतारके । गोच्तोरथर्थविशदे उल्िग्ध शब्णपर्छयी । 
उन्नताच्ोन दोर्बायुदट ताको कुलटा भवेत् | मेषाच्चो महि- 

षाच्चो च केकराक्लौ न शोभना | कामय्ह्िला नितरां 

मो पिद्गा्ची दुता । पारवताश्षी इःयोला रक्ता भक्त 

घातिनी | कोटरागयना दुष्टा गजनेत्ा न शोभना। 

ख चलो वाभक्ा्याक्षो बन्ध्या दिणक्ाणिका । मधुपिद्ग- 

लाची रमणो धनधान्यलकद्धिभाक् । पच्छभिः नेः क्िग्धेः 

ष्णौ; सच्छा; छषटभाक् । कपिलेिरले; स्थ, ले - 

्िन््या भवति भाविनौ । भ्बवो छवत्तं ले त्वौ क्तिग्े 

कष्णे च॒संहते । प्रणते कदुरोभाखो चश कारं 

रतो । खरटोमा च एवा विोखां सरकः सिया; । 

नज्ब: प्रशष्ला भिलिता दोषैलोमाच पिङ्गला। ल 

 ग्वकर्सौः शभावर्तौ छखदौ च श्मप्रदौ | शधङ्लोर- 

श्तौ निन्द्यौ सिरालो कुटिलौ लौ । भालः सिरावि- 

रहितो निलो माङ्खन्द् सन्निभः । अनिनस्तङ्गलोनाग्या; 

सौभाग्यारोग्यकारणम् | व्यक्गखर्तकिरेखद्च ठलाट' 

राच्छसम्यदे । प्रलम्बमलिक यद्या देर इन्ति साधर् वम् । 

रोभथेन सिरालेन प्रांशुला रोगिणो मता । समनः 

सरलः शस्तोमौशखि; शस्तः सचत : । गजङम्भ- 

निभो इत्तः सौभाग्येन चकः । स्यलमूढा च 
विधवा दोषेयोषा च बन्धक्षो | श्िथखेनापि शिरसा 

सनेहौभाग्यनाजनस् | केथा अचिङ़कच्छायाः खच्छः 

क्जिधणा; इकोमखाः। किञ्धिदाकुच्चितापाश्च कुटिला 

अतिशोभनाः । पर्षा; ष्फ टितासाचच विरला शि- ` 

रोरुहाः । पिश्रलाखषधोख्शा इः खद् रद्य गन्धदः । 
तिलकं लाञ्छने वापि दि सोभाग्यज्ञार्णम् | यद्या 
द्चि्यव्लोजे थोये तिलकल, ञ्छ मे । कन्याचतुशटव' सते 
ते सा च तबवम् । भ्बु बोरनलंलाटे था भरकोराव्य- 
स्टचकः । वाने कपोले शसक: थोयोविष्टाच्दः च्तरियाः। 
तिलकं खाञ्क्रनं थोथं यद्या वामङ्कचे भवेत् | क 
घत्' प्र्यादौ तवः खा विधवा भवेत् ! गुद्यख दश्िणे 
भागे तिलक यदि योषितः। वदा च्िविपतेः प््ी 

सतेवा चितिपं छतम् | नाषास ससक; चोखो 

महिष्या एव जायते । कष्णः स ण भक्तं न्याः ए ण्या 
प्रकीर्तितः । नाभेरधस्तात् तिखकं भसशो लखाब्डनं 

शमम् । सशक्षस्िलक्चिद्क युलफरेे दरिद्रत् । करे - 
कर" कपोले वा कण्ठ वामे भेद यदि । रषां बया- 
चामेकन्तु प्राग्गभे एनद् भवेत् । भागेन लिगरूलेन 

निन्वितेन खयम्भ्. षा । नितभ्िनो शंखाणथां स्लानितव' 

योभिदाभरवात् । छप्रा परश्र या व॒ दन्तान् कटकटा- 

यते। चखच्डापि म सा शस्ता यत् किञ्चित् प्रलपेष् 

तथा | पाष्यौ प्रदल्लिषावर्तप ध्वौ वालो न शोभनः । 

नाभौ चताबुरसि वा दकिष्ावत्तं शरीतः। खाय दकि- 

खादन्त; एवं यदय दचिष्े | अन्तः टे नाभिमो ठदाुः- 
इन्वद्धनः । राजपलराः प्रदश्योव भनैमौखौ प्रद्िणः । 

श चेद्ध कटिमागे खादह्पत्यच्चखप्रद्ः । कटितोयुद्यवेधेन 

प्यपरत्यनिपातनः। सयाताचद्रवेधेन एषावर्तौँ न 

शोभनौ | रेन इन्ति भर्त्तारं भवेदन्येभ सु खख । 

कगठगोदकिष्ववर्तप इःखवे घव्यहेदक; । सोभन्तेऽव 
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खाद षा व्यञ्च दूरात् प्रयलतः। शा पतिं इन्ति- 

ब्व यदा मध्येडक्ञाटिकम् | प्रदि्ोवावाभो षा 

सोमृखासावतत कः ष्लियाः । एको वा मूरैनि दौ षा वामे 

बाभगती अपि | आद्याहं पतिन्नौ तौ व्याज्यौ 

दूरा छबष्िना । कथ्यावत्तां च कुलटा नाभ्यावत्ता 

पतिव्रता । एरावत्तां च भक्त न्ञो कुलटा वाऽय जायते” । 

अथ कन्यायाः समयविथेषे जन्छव्थात् विषकन्यात्व 

दोषः यथाह जातकाबहारे | “भौजङ्गे ९ श्ति- 

कथां चतभिषजि तथा दयंमन्दारषारे भद्राश'न्न 

विशौ या भसु जनननभियात् सा कुमारो विषाख्या | 

शम्नस्यौ सौस्यखेटावशुभगगनगद्ध कद्चात्ते ततो दौ 

बैरिके बाह्थातौ यदि जुषि तदा शषा ङ्ि चन्या 

विषाख्छः । भन्दाद्चषाहिरीय) यदि तदच कजे 
प्रमो बारे २४ दादण्डां षा दिदेवे १६ दिनसखि 

दिखे यच्जनिः शा विषाख्या | बभ्यैस्यो सूमिद्धल- 
शरुसद्नगतः खरयसदसदानीं भात्तंण्डः श्ल 
यातो यदि जजिखभये षा कुमारी विषाख्या | लग्ना 

 इदिन्दोः एभो षा सदनग्टहपतिर्यनयायो विषाख्य दोषं 
चेवानप्य' तदतु च नियतं इन्त वैधब्यदोषम्" 
अन्योऽपि वैधव्यादियोगोऽन्यनोक्तः यथा होरागम- 

रवो “व्यक्ता धवेनोष्यकरोऽख्तसस्य बाल्नोऽपि 
मजि विधवा प्रदिष्टा। पापगृडाखलोकनवने याति कन्व 

अन्या भवतीति सते । वैधव्यं ऋ रखेटेसदन्टहगतै- 

निचितैः स्यात् एनर्भः पापोपयुक्तौमेवति परि- 
ना प्रेयसा सौम्यदटे । अन्धोन्यां यस्वयोच शिति- 
छतशितयोगेन्वयो योण्दुक्ता चन्द्रोयोधलशुक्र यदि 
भदनण्टषे प्रे यसोऽरन्नया सेति'› “लग्ने व्यवे च 
घातके शयौदि” प्रायक्तम् । टशमज्येऽपि ैधव्यादियोगा 

आकरे च्ण्याः। ण्वि तदृपपिषाराय विधि- 

शङ्गः यथा “जनोयं च विलोक्य बालविधवायोगं 

विधाय बतं सावि्रया उत पंपूपलं हि चतया ददा 

दिमां षा रहः । स्ञग्नं ऽय् तमून्ति पिप्पलषटे; कलवा 
विवाह, स्ट दद्यात्तं चिरजोविनेऽत्र न भवेहोषः 

परभभृभवः"' श'हितासारे “अवै धव्यकरीरयोने विवा ङ्पट- 
कोदितेः । वरायागुद्मते देया कन्या दैषव्ययोगजा” 

च्ामभाख्वरे “वलवद्दिधवायोगे याच्यं सति गे 

अण्णाम् । परिता रङ्लि कुर्व्वीत लद्धक्ग यास्त्रशम्ब्रतम” 
भाकं० इ, “जाकवेधव्ययोगेऽपि कन्द प्रतिभा- 
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दिभिः । कत्वा लग्नः रः पात् कन्योदाद्यंति 

चापरः" तल साविलोपिपपलादिव्रतविष्णप्रतिमादिषिषा- 

प्रयोग 1दयशच"'पौ ०घा० विधानपारिजातादौ च दण्याः। 

उपयमन न°उप+यम- च्छ् ट् ] {\धिवादेरसंयमने शवङ्क 
रधःस्थापने च । करथे ल्य ट् ।४बन्धनसाधने कुथादौ । 

उपयमनौ उपयम्बते कर्मेण ल्य्ट् | आग्न्याधानाङ्गेखि- 
कतादौ “उभयभनोरुपकल्ययन्ति" शत° ्ा० ३,५, 

९.१ । “उप ऋम्ने रधस्तात् यम्यन्त इव्यपमन्यः सिकताः” 

भा | “ङपयभगौोरुपनिवपति" काव्या° ५,४,२०। 

उपयष्ट ष. उप-यज-दच | षोडशसु ऋत्वि मध्य प्रति- 

परस्या्राख्यं छविवग्भे दे । '“मनोभे हाद यच्छ ति ततोहो- 

पयटात्ान नालुद्रहक्ति शत° बा ३२.८,५,५ । 

उपयाचक लि° उपगम्य याचकः उप+याच-ख ल् । खजोपे 
आगम्य याचजाकततैरि । ` ` (दिमरार्ने । 

उपयाचित न्ि* उपयाच्यतेऽनेन षार करये इलच् । 
आअभोरसिद्धये देषेभ्योदेषे पश्वादौ | “डपयाचितदामेनः 

यतोदेषा खभोशटदाः” पञ्चतर। क्ण क्त । २स्यलम्ब 

प्राश्ति च । भावे क्त । ३उपगम्ययाचने न ०“ऊपयाचि 

उपयाज च° उप+वज-षञ् यन्नाङ्गत्वात् प्रयाजादि- 

बत् न कुत्वम् । उपय्जि रकाद प्रभेदे, यागाङ्गे याग- 

सोऽपण्चच्छसितव्रतौ । याजोपवाजेा बह्म शा- 

श्यन्तौ परमेष्ठिनौ । संड्िताध्ययने रुक्त गोलतञ्चापि 

काश्यपौ | तोरथेयौ वौ य्ैयुद्धेः बाद्मणयाडषिशच्तमौ'" भा ० 

`आ ०१६७ ° । " ताभ्यामेव याजेन दरू परेन एबयोः- 

प्ाञ्निः “पव्राथैमयजद्राजा बधाय मम भारत ! | याजोप- 

याजतपसा एल नेभे ख पावकात् । णय खं द्रौपदी ञ्च 

बेदिमध्यादनिन्दिताम्"” भा० सा०७टखर। 

उपयात ए° लि उष-+या-कर्तरि क । शभीषागते। 

“खपयाताया च्य जिति कोहनोया› गोभि ° । “ङपयाता- 

याचाय समोपभागतायः' चन्त° रषुनन्ननः 

` उपयाम न° उप+या-स्लुट् । उपः 
स्वरिता बभूव” कुला ° । 

उपयाम इ०्डपयाभयत्नेन उप+यल-द्िर 

“च्या इवनोथसख पयमनोष्वाग्नो ध।यखाच्छोपाञ्जने च "८,६।१, 

उपयाचन म उपगस्ब याचनम् । देवादिसभमोषे अभो्टा- 

साय हितम् कन् । खे टसिद्धाथं देषेभ्योदोयमाने पच्चादौ । ̀  

“लिङ्गायतनानि कतविविधदेवतोपयाचितकानि” काद् । | 

भेदे । रेकाश्यपगोल्े छषिभेहे । “तयैव च महाभागः 
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जनते कसक 

५८ वान्बागदरे 

सहदे पालमेदे । ^“उपयामग्टहोतोऽसि यजु ° ७, 

४.११,२० | उपचारात् रतदव च। "वातं प्राशेनापा- 

लेन नासिके, उपयाममधरेण” यज॒ २५,२ | उप+ 

यम-षञवा इञ्धिः । रविवाडे। "यदि भञेदुपयामस्तह्ि 

सतो खल कन्या" ०वि०) बला अस्यै वा मतप् । 
उपयामवत् तहि शिदे लि०। पत दनि उपयामिन् तत्रव 

उभयत्र स्यां ङप् । 

उपथुक्त लि° उप+-युज-क्तं । न्याये, ररचिते, भक्ते च । 

उपयोग एु°उप+-युज-षज् । {आचरणे २भोजने, “पर्यागते 

मट्नफलमच्जवदुपयोगः” दशतः । रद्टसिद्धिसाधने 

व्यापारे आचुङ्ुल्ये च | “अयवा कानि ततेरुपयोगो 

यथाक्रमम्” च ० “अनङ्गलेखक्रिययो पयो गम् " कुमा ० । 

उपयोगिन् लि° उप+वुज-षिरुन् । शद्रसाधनायातुज्ले 

उपयुक्त च । “(तड्पयोगौनि थारोरकसूलादोनि "वेदा 

सा०। स्तयां ङोप् । तख भाषः तल् उपयोषिता स्तो 

त्व उपयोगि न° आलुक । 

उपर लि* वप-करन्। चक्रे स्थापिते ““दिवरज 

उपरमस्तभायः, "छपह्रे यदुपरा; अपिन्वन् ? 

० १,६२,५,६ । “उपरा उप्नाःस्थापिताः'' भा° । 

“लिखोभूमीरुपरा = षरड्धिाना;” क० ७,८७.५ । 

उप्र+रम-वा० आधारे | र्उपरनाधारे। शतिनः 

पूर्व्वा उपरा इन्दवः? ० २.,७७, १, ““उप- 

रासः उपरा; उपरला यतेत् पराः”भा०। कत्तेरि ड । 

उपरते पुरः सतोरुपरा एतशे कः "ऋ ०५, २९.,५५उपरा 
उपरताः” भा० | उपरि जन्धसमयतप नासय अशं 

आ अच् | उपरिकालोत्पच्न । “ये पूर्व्वासोय उपरा- 

सर्य: १०,१५,२, “उपरास; यजमानजन््न उपयत् - 

पच्नाः"' भा० । डचयोरक्यात् । ४उप्रले प्रस्तरे च । 

उपरक्त एण उप+रन्ज-क्त । {राहयस्ते चन्द्र सूव्ये' च । 

२व्यसनेष्वा सक्ते, ररद्धनद्रमेण रक्ते ४उपाधिसाच्निषदरादु- 

पाधिगुखवत्तया प्रतौते च | 

उपरच्च ए° उप+रत्त-ख ल् । समीपस्थितवा रत्तके सेन्यादौ 

(वाड्डिगाडं) । [ (पहार) । 
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उपरक्षण न० उप+रल-च्य्र्। रक्ता सैन्यादिस्थापने | 
उपरत तरि° उप+रम-क्त । षिरते, रेनिहते, रग्ते, 

“पितस् परते षुव्ाविमजेगुध'नं पिद; दा० खूट० । 
“प्रित परत्य दे" या० रूट° । “सत्यपि ओने | 
निटत्तसदकामे द्य; । १उपरतिदुपे “थान्तोदान्त 

उष 

उपरतल्तितिचतुः खह्वावान् समाहितो भूत्वा्न्यात्मान- 

, भनलोकयेत्" तिः । 

उपरताति स्त्री ताय-कभमेणि क्रिन् । ३त० लख्यवा रः। 
शुचे "अय्य उपरताति वन्वनू*? ऋ०७,8८,३ । “उपर 

रुपलः पाषाणतुल्य शरेस्लायते पिस्तोरधते उपरताति 
युद्धम्” भा० सप्रस्या लक् । २उपलद्छपकरकेराच्छाद्य 

अन्तरिते च । “खरन्ति ता उपरता ति""ऋ ° १ ०,५१,५ । 
उपरताति मेषकरकाच्छादो अन्तरिक्ते सप्नस्या लक । 

उपरति स्तरीउप+रभ- क्तिन् ।षिरतौ, रष्टतौ रेलभ्यप्राप्रावौ- 

दासौन्ये विषयेभ्य इन्द्रियाणां ४निवारणे, ५ विहितकमषणाम् 

विधानतस्यागर्पे संन्यासे “पुमः कर्मणा नेति धया सोप- 

रतिभवेत्'इतय्ष्धपायां हैबञञौ च । सेयहपरतिव्रै ् मवि- 

चाराङ्गसाधनचतुष्यान्तगेतसाधनधिगेषः तानि च साध- 

नानि विवेकचूडामणौ सलक्णमचायेधण दर्भितानि यया 

“साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि भनोषिभिः । वेष॒सत्- 

खव सच्धि्ठा यदभावे न सिद्धति। आदौ नि्यानित्य 

बस्तुविवेकः परिगख्यते । इहात्र फलभोगविरागस्तट्न- 

न्तरम् । शमा दिषट्कसम्पत्तिमुखच्तु त्वभिति स्फ्टम् । बह् 

सत्य' जगस्धिथ्ये त्ये वं पो विनिश्चयः । सोऽयं नित्यानित्य 

वस्तुविवेकः सखद्ाष्तः । तहं राग्य' जिडासा या दर्थ॑न. 

अवग्णदिनिः । ९ दि बह्म न्तं दयनिये भोग्यस्तुनि । 

खलद्देय नियतावरया मनस, शम उच्यते | विषयेभ्यः परा- 

वत्य ख्यापन" खस्वगोलके | उभयेषामिन्द्रियाण्णां स दमः 

परिकीर्तितः| बाद्यानालम्बन इत्तेरेषोपरतिरुत्तमा । 

सहन सबेदुःखानाभप्रतीकारपूर््वकम् | चिन्ताविलाप+ 

रहितं षा तितिचता निगदति । थासतरख युरूषाक्यसख स- 
त्यबइवधारणम् । सा श्वा कथिता सद्धि्यैया वस्तूपल -1 
भ्यते । सव्वदा ख्यापन ङ्गः शूद्धे ब्रह्मणि सर्व्वदा । 
तत्समाधानमित्ध.क्त न तु वित्तख लालनम् । अह 

इ्गारादिदेहान्तान् बन्वानन्नानकल्ितान् । खखदूपा- 

बोधेन भोक्त मिच्छा शरुचुता | मन्दमध्यमद्पाप' 

वैराग्येण, शमादिना, । प्रसादेन युरोः, सय प्रड्ञा 

सयते फलम् । वेराम्यञ्च हखचुल' तीव्रः यख त 

विद्यते । तस्षिन्नेाधवन्नः ख्: फलवन्तः शमादयः । 

रतयोर्भन्दता यत्र विरक्रतष्मत्तयोः । भरो खखिलयत् 

तत्र शत्रादेभानमालपा । मोच्चकरनतामयो भक्गिरेष ग- 

रीयसं) | सखखद्पानुसन्धानं भर्िरिप्यभिषीवते । स्वा 

तकतवालुसन्धान' भक्तिःरत्यपरे जगुः । उक्रसाधनरम्यन्न 

ॐ 
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स्तच्वजिन्नासुरात्मनः । उपसोदेत् गुरूं प्राज्न यतो 

जन्धविमोच्तणम् ̀  

उपरच््ञक लि०्डप+रन्ज-णिच्- खल् । !उपरागक्षारके । 

"न बाह्दान्तरयोरुपर ङ्ख पर्धकभावोऽपि देशव्यधा- 

नात्" सां न्सू° | [रागाच्रयतया करणोये । 

उपरच््ञा लि उ+रन्ज-खिच-यत् । उपर धनोय उप. 

उपरलन्न न° उपमित" रत्नेन अवा०त० । मखिखडगेषु काचा- 

दि 'उपरल्ञानि काचश्च कपूरोऽश्टा तथेव च । शक्ना 

शक्तिस्तथा शङ्ख र्यादीनि बहन्यमि। युष्णा यथेव 

रलानाखपरलेष॒ ते तथा । किन्त किञ्खित्ततोहोना वि- 

 शेषोऽयभुदातः” भाणप्र° । 

उपरम इ०उप-रम-वञ् अटविः । १विषयवैराम्बे, शनि 

नौ च | “तथैव प्तेनोपरमे कल्कटरभ्य नियोजयेत् "वैद ° 

“'सज्िगतेऽस्थिवद्धे्ोपरमश्च" इड । शद्विमासोपरमे 

के व्यतोते अवगास्ततः” भाग्व० र२८१चख० | भावे 

च् ट् उपरमण । खप्ररता न° । 

उपरव ए० उप+रु-अधारे वञ् । शोमाभिषवाङ्ग गरत्ताकारे 

देशभेदे । ठतृकरणप्रकारञ्च' यत० ना? ३,५,४,१-१३ 

क्तः यथा“श्वयं वा अभ्य्, पराः खायन्ते । शिरो वै यन्नख 

ऋषिर्धानं तद्य इमे शोषेखत्वारः करूपा इमाव हाविमौ 

हौ तानेशेतत् करोति तद्धादुपरवान् खनति । देवाञ्च वा 

अष्ुराच्च उभवे प्राजापत्याः परस्छ.धिरे । ततोऽद्रा- 

णषु लोकेष. ठ्य; वलगात्रिचस््,रेतयैव चिदे वाननि 
भवेमेति । तद देवा अस्पख्वत | त एतैः लत्यां वल- 

गाचंदखनन् यदा पै छत्यात्खनन््यथ सालसा मोघा 

भवति तथो रष रएतद्यद्या अत्र क्विद्धिषन् ब्वा- 
लव्यः कत्यां वलगान्निख्नति तानेवतद्दुषकिरति तखा- 

इपरवान् खनति सदल्िणसख इहग्रिधानख्ाधोऽधः प्रउगं 

खनति । सोऽभ्विमादत्ते ““देवख त्वा सवितुः प्रसवे ऽञ्ि- 

नो्राद्धभ्यां पृ्णेा हस्ताभ्यामादद नार्य्यसीति" समान 

तख यजञषो नन्व र्योषो बा एषा यदजिस्तख्मादाडह 

नार्येसोति । तान् प्रादेणभात्रः विना परिलिखति । 

इदमह रद्दसां सवा अपिङन्तासीति वजोवा अ 
भिरेच्चे े देतच्नाद्राणां र्षा सीवा अपिठन्तति । 

वयो दचिखमेधाख्रे परिलिखिदथापर- 

योरु्तरमटापरयेटंचिणमथ पूं योरत्तरम् । अ- 

यौ इूतरथाद्छः अपर्योरेवाय उत्तम् प्ररिलिखिदय 

पूषंयोदे चिखमथापरयोटचिणमथ पूवयो ्तरमित्थो 

तद्यारेतौ पू 
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अपि समोर ए३ परिलिखिदेतः त्वंवोत्तमं परिलिखेद्य 

एष पूयोरत्तरोभवति तान् यथापरिलिखतमेष यथा- 

पूवे खनति । उदन्नसि टडद्रवा इत्य पस्लौल्ये वेनानेतन्द् 

यन्येव यदाह टहच्रसि दृहद्रवा इति इडतोमिन्द्राय 

वाचं वदेतीन्द्रो वै यदस्य देवता वैष्णवं वर्धानः तत् 

सेन्द्रं करोति तस्मादाह . उडतोमिन्द्राय वाचं वदेति र- 

च्तोणं वलगहन मिति रचां द्यते बलगानां बधाय 

खायन्ते वैष्ण्रोमिति वैष्णवो हि हविर्धाने वाक्, तान् यथा- 

खातमेबोत्किरति ! इदमह तं वलगद्त्किरामि य 

मे निश्ोयममात्यो निच्खानेति निद्छोवा आअभात्यो 

वा हत्यां वलगान्निखर्नाति तानेवैदुतृकिरति टम 

त' वलगत्करिराभि। यंमे समानो यमसमानो 

निचखनेति समानोषा असमानो वा त्यां वलगान्नि- 

खनति तानेवेतदुत्किरति | इदमह त" वलगमृत्कि- 

राभि। यंमे सबघ्च् यमसबन्च् निचस्मानेति सबन्र्वा 

असबन्धुर्वा लत्यां वलगान्निखनति तानेव तडुलूकिरति । 

इदमह" तः वलगमुत्किरामि यं मे सजातो यमसजातो 

निचखनेति सजातोवा आअसजातोवा शयां वलगान्नि- 

खनति तानेवैतदत्किरवयुत्क्ललां किरामोत्यनत - 

इपति तत्ङ्याम तृकिरति तःन्वाङ्मालान् खनेत् । अन्तो 

वा षोऽन्तं मेवैतत् कल्यां मोहयति तानच्छया संढन्द्- 

न्ति यद्यच्छया न शक्त याद्पि समोचस्तस्मादिमे प्राणाः 

प्रः सखा; तान् यचाखातभेवावमथेयति" "लोमा 

भिषकषायोपरथाणां खनन' विवक्षुः खननखाभयायेता 

साह हमभिति । कणच्छिदरे हं नासिकाच्छिद्रे दे | देष्य 
वधाथ भूमौ स्थापिताः र्याषिगेषा वलगाः । अस, ` 

रतः हि सितन्तः । मधे मध्ये 

विद्धाय समचठरखे खननप्रदेशे चतुरोऽवटान् प्रादे- 

शमात्रान् परिलिखित् खननमपि परिलेखनक्रमेण 

कत्तेव्यम् । खातायाश्टद उदपनेऽपि खननक्रम एष । 

अङ्ग लिप्रादेशादयपरच्तया बाहप्रमाणस्यान्तत्वम् ततोऽधि- 

प्रटेषात् स्टइरणद्याशम्यत्याद्बहृनालद्यान्त- 

त्वम् तागच्छया संढन्द्न्ति पूवो द॑चषिण्खापर्योरुत्तरस्य 
अन्तःप्रदेयनिग््ोन्नेतत्वपरिहाराय 

प्रादेशमाल्लान्तरालं 

कात् 

चान्तरालदेशम् । 
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शं्टरत् सुर्येते परस्यरहस्तपस्पशं कुव्याताम् । 

भा० "उत्तरपूर्वं जहोत्युपरवे" कात्या०२५,१२,१०) 
५ = 

“परः टेशात् स्तम्बयज् हरति” ८,३,१३, 

उपरस ए°उरमितोरसेन खवा०त०। पारद व्यषु गन्धकादिष् । 
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“गन्वोह्हिङ्गलमभ्वतालकथिलाखखोतोञ्चनं टङ्कणं राजाव- । 

न्तं कचुम्बकौ स्फटिकः शङ्खः खटी गेरिकम् । क.सोसं 

रसकं कद् सिकतबोलाख कङ्क सौराद्रो च मता 

अमो उपरताः सतख कि्चिट्युषेः) भाण्प्र०। अयेषां 

शोधनवरिधिः ^ र्यावत्तेभ वजकन्द्ः कदलो देवदालि- 

का | शिच्; कोषातको बन्या क.कमाचो च बाण्कम् | 

एष मेकरसेमैव लतिन्ञारेलवणेः सह । भावयेदम्त र्ग 

दिनमेक' प्रयल्लतः| ततः पचे तदुद्रावदलायन्त् 

दिनं छधोः| एं शुदयन्ति ते स्वँ परोक्ता उपरसा डि 

ये'" । विगेषञ्च | “ककुढ' गेरिकं शह: कासीसं टङ्कणं 

तथा 4 नोलाञ्जनं शुक्िभेटाः चुज्ञका सवराटिकाः। ज- 

म्बोरवारिणा चिच्रा; त्तालिताः कोष्णव्ारिणा | नित्य 

मायान्त्यभो योज्याभिषग्भिर्योगसिद्धये › भावप्रकाशः। 

उपराग षु उप+रनृज-षजञ् । समोपस्यितया खन- 

छगुणादेरन्यलारोपे, यथा स्फ्टकद्यान्तिकस्थितजवादि | 

गतलोह्ि्यं स्फटके आरोप्यते" स चारोप उपाधि- 

कतत्वादौ पाधिकः अश्परागमाच्ित्यैव सांख्यादयः बेदा- 

न्तिनञ्च॒ बुद्धिगतकललत्वादेः पुरुषे, घरुषग तचेतन्यस च 

बद्धौ आओौपाधिकत्व' कल्ययन्ि “परागात् कन्तंत्व' चित्- 

सान्निधपरात्" सां० ० “पुरुषस्य यत् कत्तःत्व' तद्बु- 

इयपरागात् बुद्धे या ।चत्ता सा रुषसान्नधयरात् रएत- 

दुभय' न वास्त यथाऽग्न्ययसोः प्रस्परसंयोगविधे- 

7ात् परस् परधमेव्यवहार ऋौपाधिकः यथा च जलं - 

यो; सुवोगात् परस्परधमारोपस्तथेव बह्िषुरुषयोः”प्र० 

भा० “^तदूयुणसारत्वात्” शा०्द्० “वुबेशु सैनेष चात 

नोगुखवच्वारोप दूति समथितम्"'। वोद्धा चपि बाद्योपरा 

गात् ्ञानख तत्तद् कारता भवतोति मन्यन्ते तत्सव तत्त- | 

इतापसरे वच्यते श्वनेनेबोपरागेण बाद्यान्तरयोरुपरञ्जयो 
परञ्चकभावः। रसतेागुणान्तराधानद्ध्पे वासनाद्पे 

संस्कारे “नानादिविषयोपरागनिमित्ततोऽष्यसख" शां०स् 

“च्रघ्याल्लन, प्रवाइद्धपरेणानादि्यां विषयवासना न तते बन्धः” 

प्रभा ०।३रविचन्द्रयोर्खचे तत्रापि व्टःद्कषाच्निधपरात् 

चन्द्राय खद. पाोष एवेति वख तथात्वम् । यद्णच्च 

राद्ध विहितभूमिच्छायया चन्द्रख, तद्धिहितचन्द्रम- 

णडलेन च रते णडल च्छादन {मिति लिद्धान्ते स्थितम् । 

तत्र सिर्शि° पहं कयं? भवेदिव्येतच्निखयित यथा 

““पञचाद्धः गाच्जलद्वद्ध; श स्थितोऽभ्ये्य चन्द्रौ भानो ् िम्ब' 

समुरदसितया दाद्ययात्मू्यां । पदात् स्रौ हरि- | 

दिशि ततो सक्तिरखात एव कापि च्छन्नः कचिद्पिहितो 

नैष कल्लान्रत्वात्" शि०| “यकाद चन्द्रकच्ता | यथा 

मेघोऽधःस्य; पराट्भागाद्ागल्यरवि द्ादयति एवं चन्द्रो 

$पि शोघत्वात् पद्वाद्भागाद्ा गत्य रवि' दाद्यति। ततः 

पञ्चात् स्फः । निःसरति चन्द्रो पूर्वतो मोच्लो रतेः । 

खत एब कन्तामेदात् क्चिद्ैन्छन्ो दण्यते कचिदेष न 

क्त्रः । यघाधःस्यै मेषे कैश्चिदट्रविन दश्यते केचिद्बश्यते 
प्ररेशान्तरस्यैः। इदानीं नतिलम्बयो; कारणमाङ्'प्रमि०। 

“पवा नेऽके' नतणड्पतिच्छन्नमेव प्रपश्येत् मूमध्यस्यो न ठ 

व्मतोष्टटनिटस्तद्ानोम् । तद्टकघू्राद्धिमरूचिरधोल- 

भ्वितोऽकैगृेऽतः कत्ताभेदादिह खल् नतिलौम्बन' चोप. 

पन्नम् 1 समकलकाले भूभा लगति ब्डगाङ्ग नतस्तया 

श्लानम् ¦ सवे पश्यन्ति सम" समकततवान्न लम्बनावनती | 

पूर्वाभिखो गच्छन् कुच्छायान्तयत; शशो विशति । तेन 

प्राक् ् गद्शं पश्चान्रोक्लोऽख निःसरतः। भानोविम्ब- 

शयुत्वादष्टय॒ छयिव्या; प्रभा हि सूच्यगु । दीघतया श- 

शिक्तामतीत्य दूर बह्हि्याता | अतुपातात् तद्य" श- 

शिकत्तायां च तद्धिम्बम् । भूमेन्दारन्यदिशि व्यस्तः च्ेपः 

शभिगृहे तस्मात् "शि ०। “दर्श न्काले रवि पूर्वतः पचिमतो 

वा नतं चन्द्रेण च्छन्नमेष पश्यति मूमधस्थो द्रष्टा, यतो 

दर्णान्ते सना भ्वतः । यो भूण्षस्यो द्रष्टा स तदा छत्र 

न पश्यति । यतत्तह.दिष लाञ्न्द्रोऽधो लभ्वितो भति । 

ऋतः कनत्ताभेद्ाद्घम्बन" नतिञ्चोपपदयते | चन्द्रगृहेत ल- 

म्बननव्योरभाव; । यतः समकलक्ञाले भूभा चन्द्रो लगति ।' 

तया छत्र" सव विदेशान्तरस्या ' अपि नतमपितः चन्दर 

खम" पश्यन्ति । यतस्तत्र खाद्यच्छाद्कयोरोकेध कला 

याता । तथा मूभा तावत् पूव्वाभिहखमर्केगल्या गच्छति । 

चन्द्र सखगत्या | स शोघ्त्वात् पूढ्व,भिसुखे गच्छन् भू- 

मां प्रविशति | तेन तत्र प्राक् खशः | भूभाया निःस- 

रतः पशान्मक्गिः । भानेर्विम्ब विषल' ष्व लघुः । 

अते भूभ। स्यम भवति। दौभेत्वेन चन्द्रकन्तामतीत्य 

द्रं गवा । तदष्यमदपातात् साध्यते । चन्द्रक्नापरदेभे 

भूभा चन्द्रबिम्ब चेति सर्पः गृहे प्रतिपादितमेव । 

(सरस च गृन्योदभेयिषयते ) इदानीं छाद्कनिर्णय- 

माह प्रमि । “खादकः एथुतरस्ततो विधोरद्रे- 

खर्डितितनोर्धिषायो;। कुण्ठा च महती स्थितियतो 

लच्छते हरिणलक्षणय्द्े | आअधेखर््डिततनेाविःषाणये- 

श्तोच्छता भवति तीच्छदौधिते; । स्यात् स्थि तिरंषुरतेा 
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लघुः एथक् खादकः दिनरतिऽवगभ्यते | दिष्देकाला- 

वरणा दिभेदाच्न च्छाद्केा राङ्धरिति बरुवन्ति । यन््ानिनः 

केवलगेःलविद्यास्तत् सु {ताबेद्एराख्बाद्यम् | राधः 

कृुभामर्डलगः शशाङ्ग', श शाङगन्ाद् यतन बिम्बम् । त- 

भोमयः शम्भूवरप्रदानात् सर्वागमानाभविर् मेतत्" °। 

“अकं च्छाद्काङ्न्ट्च्छाद्कः शयुतरोाऽबगस्यते । कुतः व- 

तेऽर्षखर्डितखेन्दो्विषाणयेः कुण्टता दश्यते स्थिति 

भड्तो । ऋर्कश्य पुनर धरखर्डितख तौच्छता विषाणयेःः } 

स्थितिश्च लघ्ो | एतत्कारणदयान्ययालुपप्रत्याकंख. चाद 

केऽल्य; | स च लघुक्षालः। एवं रवीन्दोने दादका राह 

रिति वदन्ति| कुतः दिगदेशकालावर्णादिभेदात् । 

खक्ख प्राक् ष्पः तरख पश्चात्, रवेः कामि यड 

शमलस्ति क्रापि नास्ति कापि दृर्णान्ताद्यतः कापि 

ठतः । अते राद्कत' न यहम् | नहि बहे 

र्वः एवं केचन वदन्ति! केषलगेलविद्यास्तदभिमानि- 

नञ्च । इदं स ह्तावेदएुराणबाह्यम् | यतः संहिताञ्च 

^“राद्छरटभो गृहः" ^ खर्भाचुदे वा अचरः स्रया चन्द्रमसौ 

तिव्याधेति" भाधद्न्द्िन खतिः ! "सै गङ्धगसम' तायं 

सवे ब्रह्मम? दिजाः । सर्व' सूमिसम' दान रासते 

दिवाकरे” इत्यादिषुराणवाक्यानि 1 अतेाऽवि रुडम् च्यते । 

` राद्धुरनियतगतिखरमोम्यो ब्रह्धवरप्रदानाद्भूमां प्रविश्य 

चन्द्र, चन्द्र प्रविश्य रवि, दाद्यतोति स्वागमानामविर- 

इम्” प्रभि° । अत्र लङ्ञः । “"सहे कमलासनालुभावा- 

इ, तदत्तांशभुजो.ख सन्निधानम् | यदतः ख्डतिबेदसहि- 

साच्च सहे राहृढतः गतः प्रसिद्धिम्" । चोपतिः 

"भूच्छायायां प्रविष्टः स्थगयति शशिन" शुक्तपस्चावसाने' 

रात्र हञप्रसादात् सभधिगततरख्त्तमोव्यासठल्यः । 

छद्खस्य भादविष्व' सलिलमयतनोरम्यधोवतिं षिम्ब' स - 

खधयंषः च मासब्युपरतिसमये खस्य साहत्यहेतोः'' । 
स हणप्रकारस्तजन्नानोपायञच ° सि° रङ्गनायेन 

दिता यया “साधांनि षटसहन्लाणि द° "योजनानि 

विवखतः । रिष्क्भो मण्डल खेन्दोः सहा शोत्या चतुःशतो 

४८०1 स्फुटखभह्या गुणतो मध्यभक्योद्तौ स्फुटौ 1 रतेः 
स्लभगकाभ्यस्तः शथादभगकसोदुतः''सू°सि° । “'खर्यख 

भर्डलस्य गोलद्धपविम् वख विषकम्भोव्यासः। ६५००यो- 
जनानि, चन्द्रख गोलकारव्रिमूत्ख ४८० योजनानि 
व्यासः” ^व्याचरव गणिते विम्बत्वव्यवद्धार" ₹०ना० 

“यथादउलागुखता भाजिते वागेकच्षया । विषक- 

म्भयन्दरकच्तायां तिण्याप्ना भानलिभ्रिकाःस,°जिर । 

““सयख विषकन्धः६५ ° नप्रागुक्रः सगो व्यासः खभगरै, 

सयेभगणेरकत गं णितइन्द्रसगसेभेत्रो वायवा चन्द्रकक्चया ` 

बच्छमाणया युखितः स्र्यकच्तया वक्तमाखया भक्तचन्द्र- 

क्चायां चन्द्राधिदटिताकाशगोले खूयव्यासः श्यो भ- 

बति । ततो व्यासयोजनसङ्खा पञ्चद भक्ता रयेचन्द्रयो- 

्िम्बव्यासप्रम)णकला भवन्ति | अलोपपन्तिः । यदा चक्र 

कलाभिशन्द्रकल्तायोजनानि तदेककलया कानीति चन्द्रक- 

च्षास्थितेककलायां प्रदधेदशय योजनानि । अतञन्दखस्व- 

कतायां स्थितत्वात् स्यटचन्द्बिम्बव्यासयोजनानि पञ्च 

दश्भक्तानि चन्द्रबिम्बव्यासकला शवन्ति। णव" दयक 

च्ञायामेका कला सापेथतदययोजनैरिति स्यद्यैव्या- 

सस्तर्भक्तो व्यासकला भवन्ति| ततर र्यख लोकद - 

रान्तराञ्जन्द्राकाशथ इव द््थनात् प्रत्यत विविक्तान्नरेख 

द््थनाभावाद्ध चन्द्रक प्रमाग्येन द्र्य [बम्बव्यासः यदियं 

कन्तयाऽय' तद् चन्द्रक्तवा कः१ इत्यतु पातेन गणिता्- 

मव्स्तुभूतः साधितः। न वतु वस्तुतचन्द्रकच्तायां खर्यस- 

शडलाषस्यान' श्रय हणे चन्द्रस्य छादकत्वालु्गिपरसङ्गात् 

अथ स्र्यस्परव्यासचन्द्रमगणभक्तस्कल्ता प चन्द्रक्तया 

भक्त इति सखकत्तादपयुणशहरयोनांशात् सहयं भगणयु- 

खितञ्न्द्रमगयभक्त इति पूर्वै कल्तयोरलक्तेर्य' प्रकारो 
खख्यत्वात् प्रयमखक्तस्त तखन्द्रक ता सिय विम्बव्यासः 

पञ्चदशभक्तः खये पिम्बव्य सकलाः सा इवयुपयन्चम् "रङ्ग 

“स्युटन्दुभुक्तिभूव्यासयुखता मध्ययोड.ता । रब्धं चो , 

महोव्याखस्् टाकचवणान्तरस् मध्यन् व्याखगुणित" 

मध्याकेव्यासभाजितस् | विशोध्य लब्ध", सूच्या व॒ 

तभोलिप्रास्तु पूर्ववत्" ० सि °। । 

“स्सष्टा चन्दर गतिभूंव्यासेन युखिता मध्यया चन्द्र 

गत्या भक्ता फलं चोसंन्न' खात् । मूव्यासस्पर्य- 
बिम्बव्यासयोरन्तर' चन्द्र विम्बन्थासेन ४८० 

योजनेन युशितः मध्येन रूये{बम्बव्यासेन ६५०० 

योजनेन भक्तं फलः न्यां प्राक्सिद्धायां 

न्य.नोगत् तुकाराच्छष' तमः भूच्छायाङ्प योज- 

नात्सकः भाभावक्तम इति दायायाश्तभस्वात् | अख 

कलात्मकः मानमाह । लिप्ना इति। पूर्वत् तिथ्या 

परा सानलिष्षिका इति पूर्वकेन भूच्छायायाः कलाः 

कार्यः । ्यत्रोपपत्तिः । ( मूव्यासह्ोनं रपिबिभ्बभिन्द् क- 

चो हत' भाष्लरकषभक्तम् । पूवि्छुतिलेव्यफलेन दीना 

मध्येन 
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भरेत् कृभा वित्त. तिरिन्द् मागे '” दूति सि°्शि० उक्ता तल्न 

४<.° ० मूव्यासोनख रविबिम्बख्य ६५० °खत्पान्तराङ्गःका- 

रेष्ठ स्सटगतिभक्तमध्यगतिगुखितचन्द्रमध्ययोजनकयेद््प- 

स्सरेन्द् योजनको युः । तादशद्यकणौ इर; । 

त्नौ तत्खर्डद्य कलाकरणाथं {िज्यायुखचन्द्रक्सस्तादथो 

र ष्ति चन्द्रश टमध्यगन्योस्तुल्यगुण्डरत्वेन नाथात् 

लिज्यामप्यनदुयोजनकरीयो स्तिज्यः पवर्तनेन रः पञ्चदश 

एधयुक्तः । अप्र उथिष्टौ भूव्यासद्धोनमध्या क॑निम्बयो- | 
जनानां रतिष्यटगतिमध्यमगतौ गुण्रौ । चन्द्रष्टये 

योजनक्यावपि करमेण गुणहरौ । तत्र कणंस्वाने ला- 

वात् तयोरबिम्बयोजनानि ब्टह्ोतानि । यद्यपि सूय 

चन्द्रयोर्मध्ययोजनक््लुसारित्वाभावाद्निम्बयोजनसदण- 

महचित' तथप्यल्यान्तराङ्गोकारेण तददोषः | इन्ट्व्या 

सकञ्यातयोमू गे; लाध्यायोक्तकन्ता.मूकणयु णिता महो म ण्ड - 

लभाजिता ववृक इति । तत्कन्ताव्यासाधैत्वे त॒चखत- 
राम्) तलापि स्ख्ार्कबिम्बयोजनयहये मध्या्कयो- 
जनविष्ब ष्टर्यस्टगतयुशित' द्र्यमध्यगतिभक्तमिति 

सिम | न चोक्तरीन्या खर्यस्सटमध्यगतो गुणरौ भू- 

व्यासमध्या कविम्बयोजनान्तरस्योत्मतनौ न केवल भिम्बलेति 

भूव्यासस्ताटथो मह्ःव्यास इन्यनेन कथ सिद्धर्ति वा- 

च्यम् भगव्रता खल्पान्तरेण महोव्यासस् यथास्थित 

सयैवाङ्गोकारात्। महहोव्यासस्फाटावे चवणान्तरमिद्युक्ा 

मध्यस्फुटप द योम यतरन्वयेनाकंचरवणसच्चिधानेन च दटर्य- 

विबस्फः,टरी्येव महोव्यारख स््.टतवसिद्धेच । च्ययेतत्- 

खण्ड सिद्ध फलः भूव्यासाद्खोन' भूभायोजनानि। तन्न 

कलाकरणाथः भूव्याससखापरखर्डसख त्रिज्या गुणः स्ट 
चन्द्रगतिभक्तमध्यगतिगुखितचन्द्रमध्ययोजनक्द्धपस्सदटयो 

जनको इरः । तत्र लिञ्यामध्ययोजनकरैौ य॒ण्डसो 

गुणेन पवते हरस्याने प्द्चट्य चन्द्रस्मटमध्यगती युणद्- 

राविति च्य्क्रोपपन्ना। भूभायाः इ्च्यदुकारत्वात् 

प्रयमखर्ड' द्वितीयखण्डे होन भूभायोजनात्मिका सा 

पञ्चदगभक्ता कलादिकेदय क्र्पपन्नम् । यदि त॒ भूव्यास 

दोन रविबिम्बमित्यादौ सध्यबम्बाुक्तोः प्रथममेव श्य 

छटा्वीबिम्ब्रहण' तदा महीव्याख्ख ससटत्वाप्रसिद्धया म- 

छोव्यासस््, टाक चव णान्तरमित्येव यथाखुत' सम्यक् । 

परन्तु तदा भूव्यासोनार्कविम्बसख द्येमध्यस्स्टगती इहर- 

गुख्ादयशिष्टौ वाच्यावपि भगवता खल्यान्तरत्वादचक्तौ । 

म चादुपाते दर्यचन्द्रयोमेध्ययोजनकषीावेव ब्ट्ोतौ न 

२२२ 

स्फ्टाविति ध्यश्छ्टगतो हर गुणावचुत्पन्नौ नोक्ताविति 

वाच्यम् । चन्द्रस्षटयोजनकणेखदपपदणेनो त्म्रच्या 

च्नुक्तत्वापत्तेः । न च चन्द्रकर्थस्य मध्यत्ेन च्ट्होते 

बह्वन्तरमतः स्तवन तख सदे व्य् पपन्ना दयेक- 

ख सध्यतन ग्ट्ातेत्यल्यान्तरमिति वाच्यम् । मध्या- 
क विम्बयोजनयदखेन सफ्टाकञ्षा दुपपत्त :| नचो. 

भयलाग्टहहोते प्रल्येकमल्यान्तरमपि बङ्कन्तरमत एकर 

सहयगतियहणसवितभिति वाच्यम् विनिगमनाविरहात् 

यु" ष्यैविम्बसैव खरयस्य गतो युणडरौ न महोव्यासख 
भ्ान््य योरिति स्थृलद्च्छविनिगभके त॒ प्रान््े खये 

गतिपहणय्ये चिव्याञ्च । अधः भद्टोव्यासख प्रयमखण्डसखय 

चन्द्रगतिसहणेन चय् कराने दितोयखण्डसय भूव्यःसो- 

नस्फटरविविम्वखाथौत् सूथेगतिसखं खचितमिति न 

च्तिरिति चेन्न व्याख्याप्रसद्धे सू येगतिखहये मानाभा- 

वात् उपपत्चेरप्रसङ्गाञ्च। अन्यथान्रापि चन्द्रगतियदणा- 

पत्ते रिति | रतेन यद्! चन्द्रमध्यगत्वा भूव्यासस्तदा चन्द्र 

स्मटगत्या क? इति सूव्यास्प खण्ड स्पष्टं स षोसअान्त' 

यदा सये बिष्वप्रमा्येनापर' भूव्यासोगस्फ्, टर विजिम्बस्ठर" 

तदा चन्दर बिभ्बप्रमाखेन किमिति सख्य" हितीयः खण्ड 

सवे, ्यटयोरन्तर' स्पष्टा भूमेति सर्वपपन्नमिति निर- 
स्तम । उक्तादुपाताभ्य तबो स्पदटत्वसिद्धौ मानाभावात् स्पष्ट- 

त्वखाप्रसङ्काच्च चन्द्रसययोमेध्यबम्बापयक्ते बः " र०्ना०। 

अथ चन्द्राकसङणदयसम्भवमा ह | 

“भानोभा्े महौच्छाया ततत ल्ेऽकंसेऽपि वा । श- 

शाङ्कपाते महणं कियद्धागाधिकोनके'? स्°सि०। 

“सूर्यात् सकाशात् षडभान्तरे भूच्छाया सृर्यापरदिक्घा । 

` ततले सषडभाकंद्पच्छायान्तेत्ादिना समे चन्द्रपाते अपि 
वाऽधवा सुरयठल्दे चनद्रपाते सृयचन्द्रयोः प्रत्ये क' यद - 

णम् | नतु समत्वाभावेऽपि खडणमिष्यत एवेत्यत आह 

क्रियद्धागेत्यादि । सषड्माकौद्काह्ा कतिपयेभागैरधिके 

ऊनेऽपि चन्द्रपाते पहम् । तथाच न च्ततिः | भा- 

गाचन्द्रसहणे दादश, स्येह ठ नतांशवडशसंस्कारात् 

सप्ित्यापाततः । अलोपपत्तिः | रुषड्भाकंकेवलाकान्यतर- 

ल्य चन्दर पाते थराभावञन्द्रस्य तत्त्ल्यत्वात् । तदा चन्द्रो 

भूच्छायायां भवतीति पडहणम् । रव ̀  रसत्व ऽ{पि माने- 

क्यखण्ड़ादल्से भूच्छायायां मरण्डलकदेशख सत्त्वेन यद्ध - 

णम् } एष" शराभाजे मानक्यखण्डाच नरे च चन्द्र - 

मण्डलं सुयैमण्डलस्या च्छा द्कं भति परन्त॒ तन्न शरो नति. 
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सस्लतोऽतः सम्यगुक्तरपपन्नम् र०्ना०। तल गुहखक्षालः 

“वन्यो राश्यादिभिः खातासमावाखान्तकालिकौ " 

सय्येन्द पौरमाद्यन्ते भद्ध भागादिकः समौ" सृ°सि° 

“अमावाखान्तक्रालोत्मन्नौ र्यचन्द्रौ र।श्याद्युवय 

समौ भवतः । पौयमाखन्ते भागादिकेः त्यौ र्यै- 

चन्द्रौ षड़भान्तरे स्याताम् | तथा चामान्ते खयचन्द्रयो- 

रेकलोध्व रान्तरेण सत्वात् सर्यहणम् । पाणमा- 

शन्ते चन्द्रमूभयोरेकत्रायस्य ना न्द्र खगम् । पतेन पूवे- 

च्लोॐ शचाङ्खपातद्त्यत्र चन्द्रचन्द्रपानो दौ न साद्या 

विति सूचितम् णएतच्छरोकस्य वयथ्यापत्तेः। अलोप 

प्तिः । मान्ते सयचन्दरयोः पूवापरान्तरामावेन 

योगात् त्या सर्यचन्द्रौ, पूखिमान्ते भवचक्रार्धान्तरत्वात् 

षडाश्यन्तरौ भागादिसमाविति"” र०्ना०। 

गतैष्यपव नाडीनां खफलेनोनस'युता । शमलिप्रौभ- 

तां ता पातस्ताकालिकोऽन्यया' स०्सिर। 

अथ पर्वान्ते सयचन्द्रचन्द्रपातानां साधनमाह । 

“तै स्यचन्द्रौ गतैष्यपवेनाङ्ोनां यत्कालिकौ स यैचन्दरा 

तत्कालाह्नता णष्या षा द्शान्तपूणिमान्तान्यतरषटिक्ा- 

श्तासां खफलेन खग ति सम्बन्धेन यत् फलम् । ^ इटनाडो- 

सुखा शक्तिः षच्छा भक्ता कलादिकम्" इति मध्याधिका- 

रोक्तेनानोतम् ! तेन गतैष्यक्रमेषणोनदुतै तत्र समकल 

ष्तः | यद्यपि समांथाविति वक्त" युक्त तथाणन्यतिच्य- 

नतीयसाधित समक्लाविति द्योतना समकलाविलुक्तम् । 

पातः खगत्य त्पन्नफलेनान्यथा गतंष्यक्रभेख युतो नस्तात्का- 

लिकः पवान्तकालिकः खात्?" र०ना०। 

च्य प्रागुक्तानां बिष्बानां प्रयोजनमाडइ “खछाद्कोभा- 

स्कर खोन्टुरघःस्थो धनवद्धभेत् । मूच्छायां प्राद्यखचन्द्रो वि- 

शव्यख भवेदसौ" द° लि ° ' सर गरूडल ख च्छाद्कञचन्द्रः 

ख्यात् । नन्वाकाये हयोः सन्त्वेन द्र्य एव चन्द्र खादकः 

कथ" ‰ न सखादिव्यत आइ अधःस्य इति । वच्छमायकत्ता- 
ध्याये ख्यं क्ततोऽधःकन्ताख्यतवा न्द्र यैवा च्छा दकत्वम् । न 

हा. स्यन्डा दको येन ख वैवन्द्र च्ादकः“ ) नलु विनेकलाय 
स्यान दाद्नः न भवत्यत आह! चनकदिति} गया- 

अरःस्थो मेषः ययं खयाच्छाद्को भवति तथा चन्द्रो भवती- 

तयथेः। प्राङषलः पून्वोभखखो गच्छचन्द्रो भूच्छायां 

प्रति प्रविर्थात | अतः कारणणदद्य चन्द्रख्ासो भूभा च्छा- 

दिका भवेत् | तथाच ग्ैखङ्थं द्ध्य चन्द्र विम्बयो, 

प्रयोजनः चन्द्रसहे चन्द्रभूमाभिम्बयोः प्रयोजनमिति 

( शर्ट । 

| 
॥ 

कक चथ 
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भावः | च्यल्नोपपत्तिः | चन्द्रो दर्णान्ते सर्व्यादधो भ 

तीति चन्द्रः सूग्यं खाच्छाद्कः । बु धशरुक्रयोस्तु मर्डला- 

ल्यत्वा्नाच्छाद्कत्वम् । चन्द्रस्ाधो सहाभावात् षड्भा- 

न्तरे भूम्या प्रतिबद्धाः स्य क्िरणाचन््रगोले न पतन्ति) 

ऋतो निष्म्भस् चन्द्रस्य भूभायां प्रे इति चन्द्र भूभा- 

च्छादिका'?र०ना० अय यासानयनमाडइ ““तात्कालिकेन्द्- 

विक्षेपं खाद्यच्छाद्कमानयोः । योगाधौत् प्रोच्य येषं 

लावच्छन्नं तदुच्यते ` ख. ° सि०।““यन््छायते स खादयः सूय 

सहे सये खनद्र सहणे चन्द्रः । यच्छाद्यति स खादकः । 

सूयय चन्द्र यदहणयोः करमेण चन्दरभूभे । तयोः पूर्व्वानौत- 

मानप्लयोरंक्यखाधाीत् तात्कालिकचन्द्रात् पूव्बक्त प्र 

कारेण साधित विक्तेपं कलादिकं विशोध्य यद्वशिष्ट' तत्- 

प्रमाणकस् छन्न" द्राट्केन खाद्य यावान््र्डलप्रदेश 

आाच्छादितस्तावत्प्ररेणात्मकं यासष््पं -पहणतत्वन्ेः 

कथते । चत्रोपपत्तिः | टाद्यस्छादकमर्डलनेभियोगे 

प्रहणाद्यन्त्पे चखण्डलकेन्द्रयोरन्तरः खविभ्बखर्डयोग ~ 

सपम् विम्बख व्यासमानात्मकत्वात् 1 तत् त॒ समत्वाज्ञाव- 

वाद्ध योगाङ्गद््पं टतम् । ततो यथा प्रवेशस्तथा खाधो 

भवदीति परवान्ते ऋाद्यच्छादकयोर्धिक्तेपान्तरितत्वात् तदूने 

विक्वेपे भर्डलयोगस्तदन्तरमितः सख ण्व सासः” र०्ना° 

च्छ्य सम्पूखन्य नय हन्नान" पण्ाभावन्नान' चाड 

“यद 1दामधिकते तख्छिन् सकलं न्य.नमन्यया । योगाद्खौ- 

दधिके न खा दित्तेपे गुाससम्धषः" स्ह०्सिर। 

“तस्मिन् छच्नमानेऽधिके गुाद्यभानाधिके यद्यस्मात् कार- 

ष्णङ्द्यमानमस्ति । अतः कारण्णात् सकलं सम्थे गृहणं 

भवति । अन्यथा गुाह्यमानान्नयने गास न्यनं पाह्य 

मानान्तर्मतं महणं खात् । भानेक्यख ण्डा दिक्त पेऽधिके 

सति न याससम्धवः खण न खात् । अलोपरप्िः। 

खाद्मानाद्धिके याते सम्पृेयहण' न्य.ने ज्यं 

मानेक्य्डण्डाद धिके वि्तमे मण्डलस्य शो सम्भवान्,इ- 

खाभावः"र२०ना० | 

अथ स्वित्यधविमदाेः आड । ' माद्ययाहकषं योग- 
वियोगौ दलित एक् । विक्त पवन होनाभ्यां तदगेभ्या- 

हमे पदे । शच्या सङ्गर श्येनदो भु्यन्तरविभाजिते । 
ख्यातां स्यितिषिमदेधौ नाड़्कादिफले तयोः "स् ° खि०। 

“साद्पगाहकमानयोयौ गान्तरे अधिते धक स्था- 

नान्तरे स्थाये। अचििमक्रियायां कद्ाचिदशुद्गत्वसम्भव 

एनः क्रियायेभेतयोरायण्यकत्वात् । तदर्गाभ्या योगा्खा- 

[न 

क." "क र कक अ 
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न्तराधेयोरमाभ्यं विते पवग वर्जिंताभ्यामे इं मूले 
षद्या गुणयित्वा द्र्य चन्द्रयोगैत्यन्तरकलाभि्क्ते तयो- 

ये.गवियोगयोः स्याने षष्छयदिभक्तो क्रमेण स्यित्य्विम- 

दे भवतः| अल्लोपपत्तिः। यहणारम्भाद्ग,हसान्तप 

्न्तःयः कालः स स्यितिसञन्तः | तख हं खण्डे, एक 

हणारम्भान्य्रध्यगहणपयन्त.मपर मधष्यग्हणज्गखहणान्तप- | 

यन्तम् । तत्र बिम्बनेभिस्फथेकाले मानेज्यखण्ड' कणः 

ख पमोल्तकालिक्गरो भुजः स्प्रथमोक्तान्यतरकालिकशरा- 

गुमध्यकञालिक्गगरागुयोरन्तर'ः वूर्वापरर' कोटिरि^त तत्ख- 

रडघाधक' च्तेत्रम् | एष सस्र येगु हये सम्प्नलनेन्मी- 
९ 

लनक्ालयोरन्तरकालोविमदेस्तत्र मध्यगृहणात् सप्रीलनो- 

ज्धोलनकालावधिखख्ड तत्य धक दाद्यच्छाद्कमण्डल- 

केन्द्रयोरन्तर रिचवेषटत्ते पूर्वापर कोटिरिति ्तेल्म् | 

सश्मोलन' खाद्यमर्डलखाच्छादनसमाप्धिः | उन््ोलनः 

त डाद्कमण्डलाट्ाच्छादितसम्यपच्छाव्यमरख्डलख निःसर 

शारम्भः | तत्र श येमोत्तषम्मोलनोन्मोलनकालानासन्ना- 

नान्मध्यकालिकरित्तेपगु हणम् । भूजकणेवगा नरपद् को- 

टिरिति प्रूय्लोकोक्तमुपपन्नम् । व्याद्यच्छाद्कमण्डलके- 

न्द्रयोः पूत्रौपरान्तराभाते मध्यग्हणसम्भ वाच्छाद्यच्छाद्कयु 

तिर्मव्यन्तरकलाभियदि षटिषटिकास्तदानोतकोटिकलाभिः 

का इृत्यलुपातेन स्थिति विमदेखर्डे । तन्न॒ चन्द्रगुहणे | 
भूभागतेः खर्यगयलरोधात् दखयेगतित्वमित्व पपन्न' दि- 

ोयज्ञोकोक्तम्र°ना० । 

अश स्थित्येविम्टाधेः अषठत् साध्ये इत्याह ! “स्त्य 

घैनाडजराभ्यस्ता गतयः षटिभाजिताः। लिप्रादि 

परमद्धे भोध्यं भोक्त देय छनः घनः । तदित्तेपेः 
स्वितिदल' षिमदौधं तथाऽसकत् । सुखाध्यमन्यथा पाते 

तज्ञिप्रादि फल स्वकम् ̀  स.°सि° । 
“द्ये चन्द्रपातानां गतय; स्थिलयधेवटीभिगूखताः षदा 

भक्ताः फल' कलादि प्रगु हे सख गेस्थिद्यङ्वनिमित्त र्ह्यच. 

न्द्रयोर्हीन' मोचते भमोत्तस्थित्यद्चनिमित्तं सखये चन्द्रयो- 

देव' योज्यम् । चन्द्रपाते तज्लिघ्रादि फलं स्यिन्य्षषद्यानीत' 

कलादिपूषै फलं खकं खगशयुतम त्रमन्यथा विपरोतं प्रगृह- 
स्विनि मित्त' योज्यः मोच्चस्वित्यधैनि मिक्त होनमि- 

लवधेैः। तदविचेपेखातकालिकचन्द्रपाताभ्यामानीतशरक- 
लाभि: कलानां बद्धत्वादित्तेपैरिति बहवचनम । 
व्तेपाभ्याभिल्यधैः | घनः घनः स्थितिद्ल' कायम् 
भरल कं नः पद' स्य थे श्यित्येशम्बड्, हितीयं सोस्य - 

। 

सम्ब पुनः पदम् । तेन ` सपर्गस्वित्य भा्$साधितचन्दर 

पाताभ्यालानोतथरेख प्रायुक्गप्रकारण स ैस्वित्यधः ससा. 

ध्यम् । मोत्तस्थित्यधा यसाधितचन्द्रपाताभ्यामानोतश्ररेण 

पूोक्रीत्या मोक्षस्य" साष्यमित्यथ, { तद्धोभयमस- 

कंडारवार' स्य स्थित्बधानोतचालनेन मधभ्यकालिकौ 

चन्द्रपातावुक्तरीत्या प्रचाद््य तच्छरेण पूीक्तरीत्या स्ख गे- 

स्विवयषेमस्प् दथ्यक्र त्या स्खशेश्थित्यधेनेव' यावद्विभेषः । 

एव मोचचस्यित्य्धानौ तचालनेन मध्यकालिकौ चन्दरपाता- 

बक्तरोत्वा प्रचाल्य तच्छरेण पाक्ररीत्या मोत्तस्थित्यधे- 

मस्मादभ्य क्तरोष्ा मोत्तस्थित्यधमेष' यावद् नि्ेष इत्यथः । 

नलु स्वियधे विमदा धेयोरेकरीयक्त; कथ विमद भेमस- 

छत् साध्यमिति नोक्तमित्यत आखा विसद्र्घमिति । तधा 

च॒ स्पथेमोत्तस्यित्यधैसाधनरीत्याऽसलव्यावद्विगेषस्तावत् 

स्यर्गमर्दाघ' मोतच्तम्द्धं च स'साध्यम् | तथा ह स्थि- 

व्यधनाड़िकभ्यस्ता इयत विमदाधनाडिकाग्हात् स्यथे- 

रदाधमोच्तमदाधें साध्ये । अभ्या प्रत्येकमसत् स्पशम- 

धमोच्चमदाधे स्फट स्तः । अलो पपत्ति; । प्रायुक्त ' चेलं 

स्यर्शमोत्तसम्पौलनोन््ोनकालिकशरवशादिति तदन्नानान्म- 

ध्यकालिशरगृहे न स्व लं स्वि्यधे मदौ चातो सध्यका- 

लात् तद्न्तरेण पृथागिमकालिकयोन्तेा सम्भवात तत्का- 

वालितचन्दरपाताभ्या विच्ेपस्तात्कालिको वति पर 

स्थूलः -स्य.लस्यित्यधाद्यानोतत्वात् | अतोऽख्पादानोत 

स्थित्यधादि पृर्वापेच्तया ख्च्डछमपि स्थ. लमित्यसठत् सच्छा 

भिति। तत्र॒ सम्रीलनोीलनकालयोराकाश्यर्भमोत्त- 

सम्भवात् स्सथेमोक्तमदाधेमिति ध्ययस्” र०्ना° । 
अथ मध्यगृहणस्म येमो्तकालानाइ । दछुटतिथगव- 

खाने त॒ सध्यगुहणमादिशेत् | स्ित्यघनाडिकाहोने ` 

श्रालो मो्स्तु संयुते" ख०सि° । 

“स्स टतियनलकाले ठकारात् ततुपूरवापरकालनिरासः । 

सध्यगृहणं ग॒ासोपचयसमाश्नि' कथयेत् । मध्य गु हणसम्ब- 

न्धोन मध्यद्यैचन्द्र नीतमध्यतिधग्रुन्ते तत्सम्भव इति कख- 

विद्भ्वमस्तदवारप्णाथं सण् टेति स्वित्यप षटिकाभि दने तिथ्यन् 

काले गसः स शः | संयुते स्वित्वधषदढीभियुते तिथ्यन्तकाले 

भोच्तः । ठकार; घ्यर्थमोक्तस्थित्य पाभ्यां स्स थं मोच्तकाला- 
विति विषयव्यवस्याथेकः | अत्रोपपन्तिः । तिथ्यन्तकाखे 

काद्यच्छादकयोः पवौपरान्तराभावाद्योगे मरूडलस्पगेा 

यावान् भवति ततः पर्वागिमक्ालयोन्यन एवानिाऽत्र 

भध्यग्डणकाखः । मध्यगन्ण्कालातु "ति शी एनः 
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घटीभिः स्पशः } अथिमकःले मोत्तस्थित्यघवटीभिमौत्तः | 

स्थित्यधयोस्तदन्तरद्छपत्व न सिद्धः र.ना° | 

अथय सम्गथेपहणे निमोत गोन्धीलनक्षालावष्याह 

“तदेव विभदार्धनाड़्काहीनसयुते| निमोलनो- 

न््ोलना ख्य भवेतां सकलगुे' ०्सि० । 

“सम्पगीगृहे तदत् यथा स्थित्यधौनाधिके ति 
यप्नते सअभेमोन्तौ तथेत्यथः } एवकारात् तद्खन्नरोतिव्य् 

दासः | स्यथेषिमदाधमो्तविमदांधषटोभ्या क्रमेणोन 

युते तिथगरन्ते क्रभेण निरूोोलनोन््ोलनषञन्ने बयाताम् । 

अनोपपत्तिः । मदा मध्यकालात् तदन्तरद्पत्वोन 

तदरूनाशधिङ्ञे तिन् करभेण निभोलनोन्धीलने सब्यृे- 

गुण ए केवत । न्य.नगृहये तत्खद्धपव्याघातात् 

तद्भावः” रन्ना० | 

अथयेषटकाले दटगुसन्नानाध कोटिकलानयनभा इ । 

`'शटनाङ्ोविहोनेन स्थि्य्ेनाकेचन्द्रयोः । भुत 

न्तर' समाहन्यात् षच्छयाप्राः केरिचि्धिकाः" खण्सि° | 

“खय चन्द्रभाग यन्तर' कलात्मकः" गृडणारम्भाद्या दृ्ट- 

घटिका; स्प ैस्थित्यधेषद्यनयधिक्ास्ताभिद्नेन स्यर्थस्यितय- 

चेन गुणयेत् । खात् षटिविभक्तप्राप्राः कोटिकला 

भवन्ति | अलोपपन्तिः ! इट्काले खाद्यच्छाद्कभर्डल- 

केन्द्रथरन्तर' विन्ेषटत्ते कोटिरिति केले इटषच्य,न- 
स्प श स्थित्यर्धवटिकानां कलाः कोटिः सिद्धाः । पूर्वै" ख. 

भेकालिककोद्याः स्यि्यषटकानं विङ्तवात्” र०ा०। 

भाने गेहे कोटिलिप्रा मध्यस्वित्वधं सङ्गः णाः | स्फ - 

टस्थित्यधषन्भक्ताः स्फटा: कोटिकलाः खटता: "ख ० सि ०। 

अथात्र सूयगहणे विशेषमाह । 

उक्गप्रकारेण या: कोटिकलाः स यगद्शोक्गस्य टस्थित्य- 

धानो तस्थिव्य्धेन सङ्गणिताः स्फ टस्थित्य्ेन य गृह- 
खाधिक्रारोक्तन भक्ताः सत्यः स्याः कोटिक्लाः षय 

गुहयतच्चन्न रक्ताः । अलोपपत्तिः । यगु हे स्ये 
सोक्तान्यतरमध्यकालयेरन्तरख स्थित्य्धत्वात् तद्य च रू. 
द्रे द्भूतस्थित्यधलम्बनान्तरोक्यस'स्कारभितत्वात् श्य ट- 
स्थि्टधाचुरडा उक्तरोश्यानोताः कोटिकलाः। आअपेचिताच 

स्प टशरद्धलस्विन्य्घा तुशङ्खाः । एतत् कोटिसम्बहं चेलम् 
श्वित्यधक्तेवानर्गवत्वात् । शप रस्थितय पस लम्बन) न्तरैकयसं- 
स्कारातुक्तिपसङ्ग; । थतः स्यटस्थित्य्ेनेता आगताः को- 
टिकलासतदा सस टशरोद्ध,तचेलजमध्यमद््पस्यितर्धेन का ? 
दति च्छटा; कला; सिङ्ग; र.ना०] "शेपो भूजस्त- 

षर्येख गहणे | 
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योवर्गड्तेसूल' चरवसतु तत्। मानयेागाधेतः प्रोज्छ्र 

गृसस्तात्कालिकेा भवेत्" । ०० 

“अथे टगारानयनमा दह । रेपो व्चिपो भजः केा- 

टिभुजयेः कणसापे्लत्वाद्ाद तयोरिति | कर्णस्तु तयाः 

कटिभूजयेबेगेयोगान्टलः सिञ्च एव | तत् कथेऽर्गात्मक' 

मूल खाद्य पाहकमानेक्याधादिशोध्य येष" तःत्कालिकः 

कल्मिते टका लसम्बन्धो गुसोऽवान्तरगासः खात् | अनो- 

पपल्तिः त्ते पूवं प्रतिपादितम् । स्पथेकाले मानेक्य- 

खश्डस्य कणत्वात् च्ेल्रये रुभयेमध्यकालावधित्वादिष्टकष्यौनं 

मा नेकयखर्डमिषटगास एव "र ० मा०| “मध्य गदणतचचोध्वं ~ 

निष्टनाडोषि योधयेत् । स्थितय्धान्मौल्िकाच्छेवः प्राग्व 

चेष तमौकिके'सू °सि०। “अथ सध्यगुहणानन्तरमिष्टगु7- 

सानयनमाह । “मध्यगृहणकाक द्वं भनन्तरम् । चकारो 

विशेषार्थकस्तुकारपरः | द्टघटिकाः कमं | मौ्िकान्मो - 

त्कालसम्बड़ात् स्थित्यधात् | न स्थे स्थित्यधौत् । विभ्ोधयेत् 

गणक इति क्राक्तेपः | ओेष' कोटिलिप्रादिगुषानय- 

नान्तः गणितकभे प्राग्बह् क्यनर' समान्या दिचयक्तप्- 

कारेण कयात् । सगैसिके भेाचस्थित्य्धा न्ग तेदकाले 

दर्षे गसः येषरर्मरिता गालोऽवान्तरगालो भ- 
वति | न पूर्ववह्तः । अत्रोपपत्तिः। मध्यगृहणात् 

पूयभिषटकालख गुहरारम्भाव धिक सपथे स्ि्यरपसम्बड- 

त्वाद्ागतेा गुख्ष उपचयात्सकः । नावशिष्टः | अवशिषट- 

मर्डलख शुद्धत्वेन गृसत्वासम्भवात् | णव" मध्वगुड- 

णानन्तरभिषटकालस्य भेक्तस्यित्यर्धान्तगेतत्वादुक्तरीव्यानोतेः 

ग्(सोऽपचयाककः | न शुद्चबष्वद् थेनाककः । गुत्वा 

भावात्"रङ्ग°। ““ग्पगुाहकयोगाधाचछोध्याः सख ऋ 

च्रलि्रिकषाः । तद्गात् प्रोच्छयं तत्कालवि्तेपख लति 

पदम् । कोटिलिप्रा रवेः स्पटख्धित्य्धेनाहता इताः । 

मध्येन लिप्रास्तचाद्यः चितिवद्.सनाड््काः"' स°सि०। 

“ऋअथाभोटगुसादिद्कालानयनमाइ खाद्यच्छाट्कमानेक्य- 

खण्डाटभोषटग्सकलाः शोध्या; शेष वगाद्भोषटगुास- 

कालिकविच्तेपद्धय वग विशोध्य गेषदय मलः कोटिकला; 1 

यग् हे धिपे षमा रवेरिति र्य गह्य इति शेषः 

माने इति पूर्वशक्तः | उक्प्कारेण याः कलास्ता 

मध्यगदणकालस्यर्थमाच्तान्यतरकालयोरन्तरद्पेख स्पद्ट- 

स्थित्यर्धेन गुरा: । सूट शरोत्प च्च स्ित्य्धेन मध्यमेन भक्ताः 

फलं कोटिकल्ग भवन्ति । स्थितिवत् स्थित्यधसाधनरौत्या । 

धूर दयेन म ऋयन्तरविभाजिताः? युक्तेन 
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ताश कोटिक्षकानां घटिका यास्ता अभोदटगुरुसम्य- 

स्धिषटिकाः सथमोक्तान्यतःस्वित्यर्षान्त्मताः शमेष्ड 

सध्यगुद्णाच्छेवा गता षा भवन्ति} अलोपप्िः पूय 

कव्यत्यासात् छगप्रतरा | परन्त खाभोटगुसकाखिक्ञय- 

रज्ञाने च्छम् । तच्छराप्नाने भध्यकालिकशरगु शेन 

ख्य.लम् | आतणव भाख्लराचार्यैः “कालसाधने तत्काल 

वाणेन शद्धः स्म्ट इभयुक्तमिति? रङ्ग° । 

अथ वच्छमाणगृहणपरिलेखोपयुक्तवलनानयनमाह ॥ 

^ननतज्याचज्ययाभ्यस्ता लिन्याप्रा तख कार्मणम् । 

बनाया; सौस्ययाम्याः पूर्वापरकपाक्योः } राथि- 

लययुताद्गगवात् कान्य दिश्यमेुताः । भेदेऽन्तराज्- 

ज्या वलना सप्र्द्गरभाजिता" सु०सि०। 

“यत्कालिक' वनं कर्ुमिष्ट तात्कालिकं नतं, च 

दरगे चन्द्रख, यं पणे सूर्य्य साध्यम् । तद्यथा 
 स्लोद्यात् खासताहतयेषवटिकाः सखद्नार्धान्भवाः 

ष्वदद्नार्घादरूगाः कमेख पूथापरनतधटिका भवन्ति| त- 

द्त' नवतिगुख' खदिनाभक्त' भवांशास्तेषःः च्या नत. 

च्चेत्यथैः । खदेणाच्ांशज्चया युता लिच्छया भक्ता 

पाच्च धनुः कलात्मक' षट्टिभक्तं' पूर्वापरकपालयोःपू- 

कीौपरनतयोः कमेणोत्तरदचिश्या वलनांशा भवन्ति| 

यत्काछिकः वलन" तातकालिकादुगुाह्पाद्रायिलययुतात् 

खायनांथाद्ये ऋरान्य"पासल'दिन्वश्यैयु ताश्ते षा च्या, भेदे 
भिच्वदिद्खोऽन्तरात् कान्य यषलनां थ्योरन्तरा ज्या सप्त 

व्य्ग केभक्ता येषदिक्ा । अङ्गलात्मकत्ये न हरसोहेध)द- 

दूलादिका वना भवति । अलोपपन्तिः । समदत्त. | 

पूव परादिदिगभ्यः क्रान्विदत्तपूर्वापरादिदिशौो यावता- 

न्तरेण वलिता उन्तरखां दल्िणखयां वा वखनांशाः | 

सदानयनायं प्रयमतः समटत्तालख्हदिग्भ्यो दिधवट्- 

छत्तदिशो याषतान्तरेख वलिता दक्षिणोत्र्योसतदा- 

च्तपरलनम् । तथा हि सभप्रोतचलषत्तं गृहचिद्धस्थ' स- 

भविषवदूटत्तयोयैल लग्नः तत्मदेथान्नवलयंणान्रे प्राच्यो - 
शन्तर' वलन सुच्छभेेतर दि थाभन्तर' पूषैकपालस्य- 

यङे समरटरत्तप्राचीतो विषव्दू्प्राच्या .उत्तराइत्तरम् । ' 

पञचिभकपालस्ये ठ सनटत्तप्राचोतो विषुवद्ढ्तप्राच्या | 

दखिष्णत्वाहुखिषम् । तत्र तितिजखे गह तदेन्तरमच्छां- । 

दव्यम् | याग्योत्तरढन्तस्य यदे तदन्तराभावः । अतो 

यदि :रिज्यातुल्यया नतकालज्धययाऽचच्ा तरष्याल्तवलनच्या 

,  श्वदटमतेज्यया केव्यद्पातागवाचजगाया धलुराच्तं वलन - 
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नीदपप्तस् । हितोय' वु षिषुबदूषटसदिगभ्य;ः करानि 

दक्तदियो यावतानरेश्च वलिता ईश्लिशयो्तरयं जदायन' 

वलन । तथा हि भ्रुवप्रोवटत्त' यहचिद्कस्व' विषुव 

यनराचच्चं लगति ततृ्वानाञ्चतुधांणान्तरे यत् खान 
विष्वाचो । तद्या ्रहर्िद्कात् {लिभान्रितक्रान्ति्टस- 
प्राचो यदन्तरं तदायन' वलनसू तन्तव्छभेचेवरदि 
शामन्तरम् । उत्तरायणस्य ` यष्े उत्तर. दचिखाय- 
नस्य यहे दच्िणम् । तन्न अयनसन्धावभावान्मर्कम् 

गेपलसन्धा परमक्रान्तिहल्यमतः ख॒ तिभक्रान्तिदख्छ 

सन्रिभप्रहगोलदिकभिषयुपपन्च राशित्रयुताङ्द्यात् 
कान्य पैरिति। इयो$लनयोरेकादिङ्गो षमरत्प्राचीतः 

करान्तिहत्तपाची तद्योग परन् टवल नान्तर वलर्नद्ि 

भधति | भिचदिक्लो वे बलनान्तरद्पश्फट इल मान्तरेख 
चेषदिधि भवति । तजन्या र् टषलनज्य तिच्या 

चसे परिलेख रकानपञ्चान्दितव्याशार्पैरत्ते दामा 

निज्यःत्तेयदोयम्, वरकोनपञ्चायन्दितञ्या केत्यतुपाते 
प्रमाशेच्छये रिच्छापवतेनाद्रस्यानेऽधोऽवयवत्यागात् शप्र 

तिः । अते दिकभवता इत्यादयुपपच्म्'” रङ्ग °! 
थ कलात्मकविम्बविषते पादोनामङ्ग लीकरणमाद । 

“कोच्त' दिनमध्यधै' दिनार्थाप्र' फलेन तु । छिन्दाहि 
िपभानानि तान्ये षामङ्ः लानि त्" छ°सि, । 
“^दिनमानमङ्ेभन]धिकम् इत्यध्यधे स्व युक्त मित्यथै; । 

अभोषकाचिकोद्तघटोभिः सहितं दिनाद्ेन भक्त' फा- 

केन | तुक्ारो यद्गुणं तद्ध दिनिमनोन्नते गृद्ध 

इर्यथेकः ! विचवेपग्ा यगु हकषविम्बमानानि । तानि 
पूीक्तानि कलात्कानि । गुाकादिश्षमपि ध्ययम् । 

भजेत् | ठक्तारात् फलमेषां कलाककानामङ्गलानि ४ 

भवन्ति | अनोपरपत्तिः । उद्यास्तकःले विम्बनिरणानां 

भूमिगोलावर्दत्वे ना खोज्खं स्यकिर णानां नयनप्रतिनना- 

नकहत्वादिम्ब' . व्यक्रतान्यहङ्धासते | तत्रा ल काकं विम्ब. 

कलालयादोककाङ्.लप्रमाणेन भवति| खमध्यस्ये गृहे 

ठ धिम्बख स्वकिरणानवरुद्धतवान्नयनप्रतिषाताङ्च कच्छ 

विम्ब भाषते | तनाङ्ग,लात्मक' पिम्ब' कलाचतुट्या- 

ककेकाङ्कलप्रमाणेन भवति । तन्रोदवास्तफाले शष्ोर- 

भावात् खमध्यस्ये तख त्रिज्यादल्यत्वात् लिज्चाहठल्यथ- 

छ्वाददयकालिकेकाङ्ग,लमानख कलाल्रयस् काङ्ग, लषटपचयो 

लभ्यते तदेश्णद्ौ क इघहुपातेनाभोषटक्षाछे फलं 

लयभेकाङ्. खस्य कलात्मकं भानं भवति । अत एव 
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भाष्छाराचारयैददवाखधाछे धांहय काशखभानस- 
कोशत्य “विष्योदुतल्धदयोतय शशं: वादं दिदुकतो- 
ऽङ्ग ललिश्निकाः शयुः" एतय भास् । तम्ब  भनकता लोका 

हकम्पया स्वखान्तरत्याञ्च सध्याङ ऽपि कलाचदुटयालका- 

ग दमङ्कोशत्य , दिनार द परमोषतकषार रषोपचयय्दे- 
साचहकाके घ द्यदुपातागतपल सक्तः त्रय" कला एवा- 

कृ लमानभभोदटकाखे | तन दिनाैधक्रोज्चतकाखलद्य फल 

खख्पत्वात् ल्या वभच्छेदतया योजने लिशु्ितं 

दिना साञशगुणदिनमान पच तकाख यु" दिना - 

भक्भिति `सिद्म् । तत एतत्वलाभिरोकाञ्गख' चदा तदे 
दकक्षलाभिः किनितयहपातेन कलाल्मकानामद्ग, खो करणम् - 

अशपपश्चम्” रङ्ग ०। इति रन्द्रग् हणाधिकारः 

` अथ दयं पहयाधिकारललत विशेषः । 

“अध्य्ग्नसते भानौ हरिजख न रन्भषः । अशोदङ्म- 

 ध्यमक्राननिखाम्ये नावनतेरपि "छ.०वि ० । ““खयँःनावाद्या- 

न्तक्षालिद्ि मध्यलम्नसमि सति दिगम्नध्यस्याने अखं याभ्यो- 

करटस्ते चग्नः क्रान्तिदतप्रदेयो मध्यशग्न' विप्रश्चाचि- 

कारोजाम् । तनुखे सति मध्याङ् दति फचितम् । 

हरिजख लम्वनख भूलि तिज ष याह्म्बनोत्प से शैग्बनश्यापि 
चितिजवाचकषरिज यद्द् नाभिधानात् शम्य उत्म्तिभै । 

सल शभ्यनाभावः द्यः । लम्नयोखदयचिनिजाखूच्िति- 
छप्रदेषयोः शं लग्नक्रान्विएटत्प्रदेयोर्मध्यस् जङ्घं भध्यं- 

प्रदेषयोच््िभोनलग्नमिग्ययैः | प्रयोगस्तु भध्याद्ध इतिवत् । 

लतत शो भं छष्यनद्ाभाद रति । भद्यभावस्यागमाड् । 

अचे चादि । कल्या वा उत्तरा वे भध्यभण् भध्यखण्नख 
करान्यया; | अन नध्यछभ्नप्टेन दवभभावन्जिभोन- 
खन्न वा याङमुभयपकेष्वदोषः । अनयोसतुल्छतवेऽवन - 

नैनेतेः | अपिणन्द्ात् सभ्धाः नाभाव दर्थः । न 

त्वपि णब्दा्ञम्बनखापि तलाभावः | उन्तरक्रान्यच्यो- 

स्तुल्यत्वे मध्यलग्नतल्याकेत्वाभावेऽपि तदभाषापर्चेः । 

ऋअनोपपत्तिः। अमावाद्ान्तकाके शमौ इर्य चन्द्रौ । 
ललन ॒चन्द्रयराभाषे भूगमीद्नोयमानं सूल्मकश्वाना- 
वधि चन्द्र स्मृशत्य वेति भूम छादकत्व' वन्दरस्ध सर्य 

चाद्य सन्धरषति । तवर भुष्याणामलनवाद्ध ष्ठे तेष) 

सत्वाच्च भूण्टान्नीयमानमक्ोपरि रुत चन्द्रं न लग्येव । 

किन्तु चन्द्राधिटानगोके । चन्द्रचिद्धादूर्ः गति । तत्र 

यदा चन्द्र ख्याति तदा भूर घृयख च्न्द्रग्छाद्को 

भश्ठति । वदाव खमध्ये चुं स्तदा मूगभेयुलः भूष 

प 

र्ब च षूयपरिणमेश्मेष चन्द्रो लगतोति भूशे$. 
आन्तक.छे चन्दरष्ख।द्को भगेति । खत एष॒ भूगभषट्ठ 

खख न्नर खभ्बनस् । मूषषश लात् भव्यपरिगाइन्द्राधि- 

छानाक्षायगोके चन्द्र शरशत््वे चन्द्रचद्ध्य धा लम्बित 

त्वात् | अत एष भाष्छराचायै" रक्तम् “दन्मभेख लयो- 

रक्यात् खभध्यं नाखि लम्बनम्', शति । खथ चन्द्रा 

वि्टानगोके भूष्टष्स लभर्कोपपरिगतं चन्द्राचद्कादू 

चन्द्रदिगटस्ते यद्यलगति तह्ञम्बन' टगडत्ताकारक्रान्ति- 

छक्ते भवति । यदा ठ दग्ढत्ताद्धि्' कान्तत" वदा `` 

भूषटव्सल् चन्द्राधि्टानगोले चनद्रश्ग्हतत चनद्रादर्' यतर 

भ्न" तत्र चन्द्रमोकस्यक्रान्तिरत्तयाम्योत्तरद्धपकदग्बप्तो- 

सट चभानोच चन्द्रगोलस्यकान्तिट से यत्व लग्न" वद्खन्द्रि- 

छषोरन्तरः' क्रान्ते पुषा परं स्प, टलम्बनकला; कोदि 
चन्द्र्य क्रान्तिष्टत्ताहसारेख गमनात् प्रोतत्ते क्रान्ति 

इ ्ग्हत्तयोरन्नरः याग्योत्तर' कलादक्तं॑नतिर्भृजः । 

भूगभे षस नान्र' हगधत्ते कलात्मकं, दग्लम्बन' कथे \। 

दण्व तस्य कदम्बपरोतञताकारतवे क्रान्ति्टत्ते वयोरनारा- 

भावाज्ञम्वनाभावः | याभ्योत्तरमन्तरः दग्लम्बन कतिर. 

षोत्या । दण्वुत्ताकारकरान्तिषटत्ते त दगलस्बनभेध क्रा 

न्तिश््े तेशन्तरभिति लम्बनघ्ठत्यच' नेत्यभाषश्च | 
नया च इग्गलद्य कदब्वमोतरटत्ताकारत्वे निभोनलग्न- 

स्यानेऽक भवति | तद्त्तख करा न्तित्तयस्योन्त रवये नो- 
दयास्तलग्नभध्यव्तिंत्वेन लग्नस्यानात् लिभालरित- ` 

त्वात् । न हि क्रान्तिदटत्ताद्याम्योत्तरान्तरत्ताना्ै' कषम. 

परोतटत्मङ्कोकषा्ेम् | बेम दगमभाषतल्द्याक् लभ्बना- 
भाव उपपन्नः छात् कान्तिदत्तख तोकदत्तवेन वंभ ` 

प्रोतषटत्तख् देषदत्तत्वेन सम्बन्धाभावात् । अत एष भग- 

ता सर्न्नन नतिक्षाधना्ैमसे दकरेषपः कदस्बप्रोत- 

इत्ते लिभोनलग्नख्धेव साधितः । दककेपाभावे निभो- 

मखग्नस्य खमध्यस्यत्वेन वंदा तख दथमभावठस्यत्वेन द- 

अमभावनतां शाभावादृटक्च्ते पाभा उः । तदा लिभोनलग्नख्य 

नतां पाभावद्ध । नतांशाभावस्वच्लांगदल्योत्तरकान्नौ उखाथैः 

स्य लाङ्वोकारे ठ दयमभाव्छैव नतां योच्नततच्जेग दक् प- 
दन्गतो नसिलम्नयोः साधनां सभनन्तरमेश्रः भमपतोक्तो न 

ठ वस्तुद्पे | व्यासेन टकचे पसाधनखेक्ख वैयर्या- 

तेः” रङ्ग ०। 9 
"“रेशकाखपिगेठे यथावनतिसम्भवः । लम्ब धयापि 

पूज्य दम्ब था तधोच्यते" ख ° °| देशविशेषे काल- 

का 4१ कक 

{द 
+ 

~~ ५, 



^> 

ए क क क 

न्न 

+ 

व 

० { १२९३ ) प 

प्रियेषेणावनतिषम्भवो नतिक्षालोत््तिगोलस्वि या यथा 

.भवति | लम्बनखपिः सष्ठ । लिभोनलग्नस्वानात् ष 

बीपरदिगदणोधात् | चकारात् शम्भो देषक्नाखविचे- 

भषण यथा भवतोधैः। तथा तततुयोन नतिलभ्वने 
ऋामयमद्वारा सया कथ्येते" रङ्ग० | तलोपयुक्ताश- 

दथ।भिषःाह | “लग्नः पर्॑पिनादोनां कयत खश् 

दयादभिः । तज्जयान्यपक्रमञ्च.घो सम्बज्चाप्रोदया- 
भिधा स.° सिर । “खं: खदेरोयेरदयाच्वभो राण्य 

दयाभिः पवेंषटिकषाभां लग्नं गणकः कुर्यत् | पर्वानल- 

कालिकं लग्न साध्यमित्यैः । यथपि पूव्यं खगन 
शाधम' स दयैरधोक्तमिति श्लरदयछुभिरिति व्यथै 
सथापि समनन्तरनेश द् पलनावसाधनोकय। कख्चिक्घण्न 

, व्यल्ोक्षयैरेपात्र साध्यमिति वत्स्य वारषठाव एनरक्तिः । 
ल्य सम्नदायनांथसंखतख ब्दा म जज्चा परमक्रान्ति- 

श्ण्या खरेथोयलम्बज्यया भक्ता फदखदयषञ्तत' ष्ठात् । 

ष्यनोपपत्तिः । लग्नक्रान्तिञ्छाखाधमाचं शग्नभुजव्ायाः 

अरमक्षान्तिजिपरा युणस्तिजया इर्ते खब्बज्धा केटी लि- 

का" कर्यसद्ा सर्मक्रान्तिच्याकोटौ षः क्यं पूलय्टपाते 

व्रिज्यवो्ना शाह्ञन्नभुजज्धा परभक्रान्ति्ा युखशम्बजय्रया 

अक्गा फलं लग्न्यासा । प्यं भगवतेाद्वकवजतोक्ता ल्म 

ष्ोदययस्न्नत्यात् उदयवम्बन्वाङ य् कठपपद्चभ् ' रङ्ग °। 
^तद्7  लङ्धोदयैदग्न' मध्यस्श्न' अथोदितस् । ततृक्रा- 

न्वता यशंयोभो दिकका्ये ऽन्तरमन्यधा ! येष जत*वश्ल- 

गौरी नष्यजपरा साभिधीयते" करकि०। “"सल्ोयपुक्षा 

अध्यज्ासाह | तदा पंवान्ताये शदो दयेरग्यकदेधःयरा- 

द.दयेये योदितः पुरौ कपरकारेख जासकषपद् ब्रनतघटो - 

भिरषगद्धदः ययाथेग्य' मध्यसूत्र अग्न ददलभावालस' 
शाध्यम् । खल खग्नदन्यन्वंन खटेषराग्डद्यासहण- 

अङ्ातारणाय शष्ठोदयैरिष् म् । सख दवमभावसया- 

याभस तदय कान्तिः श्वरेयाल्ांयाः | अनग्रोयौग 

 यकदिक्घो शार्य;। अन्वथा भिच्नदिद्खो ऽन्तर" तयेररेव येष" 

शखाःरटिक्वा नतांय्तेषां व्छा काया खा सथ्य 

श्ननतांशजया भध्यजःरोच्चति तल्छम्बन्दात् "रङ्ग °| “खपा- 

मुष्क" दकोष करम्बनोपदुक्गां दन्यतिंचाह । 

पेःदयज्ययाभ्यस्ता लिजयाप्रा वर्गित' फलम्| 

शृष्युश्ापरशिञ्चिदट वक्त्तेपः शेषतः पद्म् | वच्तिज्याव- 

भैवि्तिषान्मलं षुः ख दग्गतिः” भूर्डि०। 

ूर्वीक्कनष्यश्या पूानीतोद्याभिध्येादयज्चया असा 

ज्धाद्पत्वाञ्छ क्म् । धखिता लिञ्धया भक्षा फल 
ष्मितः वर्गः सञ्जाता यदय तत् । फलस वर्गः कायं 
शत्वयः | सष्यज्धाया वमे विक्जिष्टः दोग वित" फल 
कायैम् । चषालं श्शोपः खात् । हके पिच्य. 
येवै वमौ तमोरलरान्ध.ल' यः । ख ्रोनोतः 
ह्च. ग्गतिचजत्नो भवति नद शक्ुमालस् । अलोप 
परिः । लिभोनलग्नखा इग ज्यानयना्यं चेलम् । न- 
ध्यलर्नरग उ्लाकणस्तिभोगलग्नख याग्यो्तरटत्त त् प्रा- 
गपरख्लितत्वे ग॒ततृखखस्िक्ान्तरस्यिततदीयडग्व शप्रदे णां- 

अञ्च कोटिः । लध्यलर्नत्रिभोगलस्नान्तरांशज्छा कान्ति 

त्तस्यो भुजः । अन भुजागयनः . वेद्यलमघ्वका- 

न्तिटन्त्डेषः प्राकसखसतिक्षात् सदपानरेणो ₹ रदचि- 

खो भति | खमस्तला्नप्रदेः परखस्तिकाद् त्षणो- 

सरः । गदहरोधेन च लिभोगखग्नप्रदेथक्रान्तिडत्तोय- 

याम्यो ् र्टसष्टपतदहू.न उत्त चितिजे याम्योत्तरटत्तचि- 
` तिलकदश्याताव् वदाखान्तरेण खण्नलदण्य' भवति | यत- 

स्लिज्वातस्छमध्यलग्नहग जरया खगनायाठल्यो भुजखदा- 

भीषतदुढग च्या क दषवहुपातिग घ फलवजन्तः । त- 

इने ना काध्यशग्नदग खावगोश्यूरं लिभोनलम्नख एग ज्ा 
द्शथ पाश्या । दहगनावु लिज्धावगो शलं लिभोन- 
संम्नयदुद त सतिशञ् तः । अल दमवधेयस् । सिप्रा 

 धिक(रोक्रपकरेख लिभोगखग्नस्य धडदगश्ये हम् ग- 
तिह पदो म भवतः । शिन्द इग.ग तिक् पाभ्यां 
करभे ज्व. गाधिते भवतः सदा भलोकर्मशातुभवात् । 

छत चानोतेभ्य दश् पद्िनोगलग्नःङमख्डल स्थिते - 

रपि ग लिथ्यादर्हः। किन््॒ फथकगोनलिच्धावगं - 

पदक्धपपिख्लणशरष्याखाप्रभाश्वेनम हिद्ध इति गव्यते । 

ति दग ख्धःय द्िक्धादुबद्धतवेन लिज्चाटसपरिणतेा - 
हक्य पच्छिभोगल गनद व्गज्या ख टडकचे पद््पा | 

चद्याद्न्लिज्यावगं वादिना इग गतिः शटा लिभोगल 

भ्नशडः ष्पा । पतदुक्षिः शलसान्तरत्वादखितद्ठखाध 

पाना कता | लिप्रश्करियागोरभभियैतनकरागान्तर 
खाषवादुक्रनिति" शङ्क०। 

खथलघवाहुकष्तेपहग गती ययितश्चखाधमाष | 

““नतांचमाङकोटिश्धे शट दक्चेपम्गतो?सु ° सि ° 
^इ्यमभाष्नतांदानां हुजकोच्योनैतांधतदूननवतिष- 

योरनयोश्ये" ऋनेष इशृशेषडग गतो अस्म् टे सले । 
यद्रा स्कृटे प्राश्न दकपदग.गती विद्धाय गख्ितखाष- 
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वाथ दशसभावभता च् जकोशचाजेध तत्स्यानाप्ने साद्य. । 

अलोपपत्िः लिभोनलग्नख  दथमभावासन्नत्न 
दणमभावश्य याम्यो त्त.४त्तस्यत्वेन लाचवाथे दथसभाव- 

मेष विभोगलम्न' प्रकल्ययु तन्नतांजा मध्यञ्चाख्या 

लिभोगलग्नटशत्त पः । उचतव्या ह हग गतिः । इद्- 

मतिस्य खम् । येतु भगपतेक्र सध्यलग्नं दृशनभावपर- 

तया व्याख्यातः तेषां भत रतडक्तमिति | प्रयास 

साितडकष्ते पदग् गतो प्रागुलो च्छो अष्यतिस्व.ले 

षूति ध्येयम् | भास्वारावार्यैष्तु ““लिभोनलण्नख [दना- 

जाते भते च्नतच्ये यदि षा एखाथेम्” इति यदुक्त 

दशात् श्च्छाभिति ध्येयस्''रङ्ग° । 
अय लम्दनोपयुक्तच्छेदकथनपू्वकं रभ्बनानयनमाइ । 
“शज्ज्यावगतग्डय दो लब्ध" हग गतिज्ञोवया । मध्य- 

खम्नाक ति सेषज्या उेदेन विभाजिता । रवीन्धोखम्बनं नोय 

भाक् पश्चाटुषटिकादिकम्'"सु०सि०। 

“रकराशिज्याया वर्गात् हग गतिजोषया प्रायुक्तदगगया 

शग्गतेश्ति ङ पत्ये न च्थाष्टपत्याच्जीवयेति श्वद्धपप्रति- 
पादनम् । भागहरयेन लब्य' दे दसञृत्त' खात् ! आव 
भभ्यलग्नम् लिभोगलग्न' दुर्थान्तकालिकष' नत दयसभावः 

सात्कालिकः दयैः कनयोारनरख लिभागविकस्य च्या 
देदेन प्राकशचाधितेन भक्षा फल धषटिक्षादिक्षं प्राक् 
पथात् लिंभोगलम्नद्धपलष्मलग्नस्याणात् पू्रौपरःविभागोः 

शयं चनदरयेपसतलं लब्टम" सेयम् ¦ अलोपषपत्तिः “नि 
भोभखर्नाकेविगेषरिद्धिनी क्ताडतः व्यासदलेन भाजिता । 

इतात् फशादिलिभलम्नशद्, मा लिजोवयाप्रः धषटिकादि 

शभ्बनम्” कि०शि० चुच्छ' लम्बनानयनश्कषम् | 
सध्यशम्नख लिभोनपरतवंल व्याख्यानाश्ध्यलभ्नाकपि- 

शोषञ्धा लिभोनलग्नाका विके षशिद्धिनीष्धपा जाता । 
श्य चदणा निभोनकम्नथद् पह गमत्या द युण्या लि- 

ब्यावर्गेय भाज्धोति छम्दभानयनप्रकारेण सिद्वम् | तत 

चदस्िश्चाधगं यगु षरयोर्ग यापवतेनेन ष्रस्यान एक- 

राधिञ्यावगं: खिदठः  यल्ापि दग् गद्ये कराधिजगावर्गौ 

` णर युखोनाप्रवत्वः इरस्यान रकच्छाधगः दत्यादिना 

शद उपपद्चः रद्य रेदाभिवानात् । चते भध्य- 
लण्नाङ्ेयाद्य ऋषुषपन्नम् । जम्यनषटोभिर्भयोषाखन' 

कच्छमाणगित श्यतरप्यमनिति शचनाधं रदीन्धोलम्यन 

भिधयुक्रम् । श्यन्यय्ा दन्तका सूयमतभूष्टत शला 

इन्द्रशमायां चन्दरचिङ्कख्य वदुषटो भिशचैत्बितत्वादष्टय)द्- 
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वलुपपत्ति; । लिभोनलग्नसनेऽके लब्बनाभाषात् पूर्वा- 

परत्िभगे. शू खति लम्बन भवतोति प्रा्ष् पश्ादि- 

ल्व, क्तम् । अबिदमवघेयम् । लम्बनानयमे भध्यलग्न्य 

लिभोनलग्नखे्यये डेदः पूसाधितम् चछबमाया सच्छो 

नतांयेत्या दिः तस्छ. नउग मत्या स्थूल दूति | एव" मध्य 

लग्नेत्यख दगसभावा्थैतु षिपरोतभिति" रङ्क°। 

य मधपहण्कालन्नानार तिघौ जम्बनसंख्कादरः 

तदसत् साघप्रमिति चह । 

सधलग्नाधिद्े भानौ तिथ्यन्तात् प्रवि्ोधयेत् । धन- 
मूनेऽखकत् क्म यावत् व ' स्थिरोभवेत्” स ° सि, 

ये मध्यलग्न" लिभोनलग्न' तखाद्धिके सति तिव 
न्ताटएतिधपन्तकाादागत लम्बन" शोषयेत् । सूये लि- 

भोगलग्नादूने सति तिथय्रन्क्षाके लम्बन' धन" युतः 
५ भ ` कायम् ! रष" कम गणितसरगया छ; कार्यम् । च 

कभ; | तिथदनकाचिकः सूरथौ लम्बनषटीभिः केश्य 
शचिभकाले चाल्मो लम्बन छततिधव्रन्ते $ भवति 
वक्षाज्ञम्वनख'सततिधपन्क्ाले लग्नदयसभावौ प्रसाधतर 

धूवौक्ररोष्या लम्बन साधपरम् । इदमपि वैवलति- 
यपन्ते सख्लायोक्तरोत्या लम्बन वेवलं तिधद्न्ते 
स'स्तायम् | अद्य लम्बन" तिचप्रने सस्लाययमि- 

सङदिति ¦ “खितावधिभाष् | यावदिति । श्रै मरित" 
खम्बनादि यःवद्यत्परिषतीवधि स्थिरोभवेत् । अविलक्त- 
णं यावदधियेष इत्ये; । अनोपषन्तिः दर्णान्तकाले- 

रविगतमूषटटसूला्न्द्रखाधो लस्बितत्वेन त्रिभोनलग्नाद्ूमे 

रभ क्रान्तिडत्ते पूर्ापरान्तराभावेनेकख तरस्यितलद््पयुति- 

द्थेन्तञ्ालःज्लम्बनकालेनाख भवति शघरगचन्द्रस्य म- 

न्द्गरषितः; ष्ट स्थितत्वात् । अधिके रवौ चन्द्रश्च धरः 
स्थितत्वेन दर्थान्तकालःज्म्बनकालेन पूरैः युतिर्मवति । अतो 
दर्पान्कालो लम्बनस'खतो भमधय्रसरदणकालः खात् | 

युतिकाजस्य सधपरग, ह कालत्वात् । परन्तु तावता लम्बन- 

कालेन सूयेष्यापि कान्ते चलनाज्ञम्ननरुंख,तद थौ न ̀ | 
काले रविगतमू सृलराङन्द्रख कम्बितत्व' खादेवेति मधय ` 

ग.षकालस्वषि्धः । न हि स्यौ धघनलस्बन ऋ्खम्बने 

चन्द ल्म्बनकाते स्थितो धेन तयोभुंतिः सङ्गता खात् । 

दतश्तादयकरालात् पुनस्तात्कालिकं सम्बन" प्रसाधय दर्णा- 

न्ते पुनः सस्ार्यम् मध्रकालः खात् | एवं तादश. 

लस्यन् सक, तदरान्ते ऽपि तवोभृष्टषसूढ स्ःताभाकात् पन 

शेस्वम' शाधप्रन् । तवृ्ष्तो दर्थान्तो मध्र, ईइ 
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सढंहिधिन- यदा लम्बनं पू लम्बगठख्य' सिध्यति तदाषण्ड' 

ताद् शलम्बनस ख्क,तद्रणान्द्धपमधयग इश्यकाले भष्टस ल 

तयोः शद्धिभेयः यतस्तदा खयगतभण्षस लचन्द्रयोरन्तरा 

भानेन पूर्वागतलम्बनतुल्य लम्बन एनः सिद्धिः अन्यथा 

व॒ल लश्वना हुपपन्ते :। ता कध्मकालोऽवलद्याषद्विचेषः 

साधय स्त्यपपन्च' मधावननिव्यादि" रङ्ग° । 

अथ नतिसाधनम् | “दक्षः थोतरतिस्साच्ोमेध्यभु- 

शन्तरातः } तिथिन्नलिज्धया भक्तो लब्धं साऽवनतिभे- 

बेत्” छ ° {स ०। "दक्षः प्रामानोदेः भोततिन्नां चोद 

द्रा्कथोर्भधपुगतीः क्रलाक्तिके तथोरनतरेर युखितया 

लिश्यया भक्तः फलं सः देयक्रारधियेषाभ्यं या गोखि 

विद्धाः भवति शवान गिते नतिभेभेत् । अल्रोपपत्तिः 

स्ट क्रान्तिहत्तं हग छत्ताकार' वदा नव्यभावे इति 

प्राक् । तत्न लिभोनलम्बख खमधगस्यत्येन दक्कपा- 

भावः । यन्न च पश्या णाव देये लिभोनलम्न दय चिति- 

स्यत्येन परमा नतिः 

सितिजाञ्ज त्नितिजसख भूव्यासाद्गन्तरेणोच्छितित्वात् मति- 

योजनैर्यदि गत्यनर्कला लभ्यन्त तदा भूव्याषा्धयो 

जमैः का शव्यलुपातिभं तल भधप्रगतियेजनानां भूव्या- 

शार्धख्यच नियतत्वाह्ग.व्यासाद्धनापवत्तः कतः। तेन सध 

मत्यन्रक्षयान) सखत्माल्तरेख पद्चद्शांशः परमा नति 

कलाः | आतणव पटटिषटिकानां प्ट ांयो षटिकाच- 

वटय' परम' लस्वन" सिद्धम् । आभिल्िज्यातल्डर् 

चोमे ष.्यगतमूषऽस.लाजनद्रख दशिय त्रे णावलस्बन 

भवति । अरतश्तिज्राठल्छयशकृ्तेप्रेण यदि सधगतयन्तस्यः 

श्वद्यांगो नतिस्तदे्टटकन्न पेण केत्यदुपातेन गच्न्तरयुषणो 

दकक्चपो हरघातेन पञ्चदशगुखितत्िजग्रातकेन भक्ता 

नतिकलां द्य पपन्नम्  रङ्ग° । 

अय प्र्रारान्तराभ्यं नतिसाधमं नाघवादाड। 

“इक पात् सप्ततिद्1द्गेहाऽवनतिः फलस् । अथवा 

लिज्यया भक्तात् षप्रसप्रकसङ्गणात्'' दध०्सि० । 

सप्र्या भक्ताद्टकन्तेपात् फलं कलादिका नतिः भ 

कारान्तरेण भैत् | सयवा प्रकारान्तरेण सष्ठबप्रकसङ्ग,- 

षात् सप्नानां सप्रक्त सप्तवारमादटलिषैगं रएक्तोनपञ्चाध- 

दिश्यधैः तेन॒ शुखिताद् दक्च्च पात् ल्िजप्रवा भक्ता कला- 

¦ दिका नतिः। अल्नोपपत्तिः दके पश्य गन्तरकला- 
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| 

छप 

 दितोवप्रकारे पञ्चुदथभिरपवत्मै युणस्वाने खल्पान्तरद- 

कोनपञ्चाशद्वरस्याने लिजेपल्यपपच्चम्” रक्र° । 
पथ नतेदिगज्चान श्य्टविच्तप चाद । 

मधमज्या दिम्बथात् खाच विज्ञेया दचिणोत्तरा ; 

चेद् विच पदि क्खाभ्यं बुक्ता विले धिताऽन्यधा"*छ०सि ०। 

“साऽवनतिर्मधग्रजवरावा दिगहरोषादचिणोत्तरा भ- 

धद्य चेह्ि्णा तदा नतिरपि दच्िणा विदुरा 
तदोत्तया न्नोया। चः वषये । तेन मधव्रजया नतांथ- 

दिकेति। खा दक्विणो्तरा नतिशनदरविच्तेपदिक्सभत्वे 
तयोरेकदिङ्ञो इ्यैः। युक्ता विकते पेण दुतिय: । अ- 
न्यथा तथोभिनरदिक्तु वि्षेधेणान्रिवा येषदिका वि- 
चं पसूता नतिः सख्यरद्पा खात् । चनुरशनलेपो- 

मधयगुहणकालिक इति चेत्यम् अललोपपसिः नतांणदि- 
कमधद्रजयरावयाड्क्षके पश्चोतन्रत्वात् तदत्पच्चनतेखहिक्त' 

युक्तमेव । अथय रतरिगतमूष्षसन्ाञ्न्द्राकाशगोले कऋ1न्तिव- 

श्वावधियाभ्योचरान्रखं गतित्वात् कान्तिमिण्डलाश्न्द्र 

विम्बाधधि विच पतवाद्रविशवभू एषसूला्द्रविम्बावधि 

याम्योत्तरान्तस्ख घ यीगष्णोपशुक्तनतिस' तपि पर 

पर ्विक्तं पत्वादुदयोरेकषदिशि योगोभिन्नदिश्छन्रमिन्य- 

पपन्नम्” शङ्ग° । 
त्र चन्द्रपहातिदेथः “तया स्वितिविभदाङपासाश्य' 

ठ यथोदितमु । प्रमाथं वलनाभीरयासादि हमर ्िसषत्"" 

ष्०सि०। “खय चन्द्रपहणाधिकारोक्तया विक्तेपखंस्लोतया 

म्या स्य टवि्ेपद्टपयेत्यथै; । स्थित्यधेविभर्दाधेयासाः अ~ 
दयगब्दात् स्स्यमोशसम्ीलनेन्मीलन' यथोदित चन्द्रस- 

चे यथोक्त तथा । ठकारस्तद्तिरि क्री तिव्यष चछ द् धैव - 
लारपरः । प्रमाण्यं मतमि्यधैः | आअपविषटमप्याह 

वलनेत्यादि । वखनभीच्पासौ | आदिश्ब्दादिदसा- 

सादिष्टकालानयनम् ¦; ह्मिरश्िष्रत् चन्द्रसहणोक्त- 

रीत्या कार्यनिलयथः | अलोपपत्तिरविशेष एव" रङ्ग° | 

अथ स्थित्यधे विमदाय च विशेषः| 

"स्थित्यधौ नाधिकात् प्राग्वत् तिच्न्ताङ्गम्नन" पुनः । 

प्रामोच्लोद्ध3' शाध्य' तन्दध्यहरिजान्तरस् । प्राकपा- 

लेऽधिक' भध्याङ्गवेत् प्राग् महयं यदि । भौक्िक' ल- 
म्बन हीनं पश्चार्धं तु विपयैयः। तदा भोच्चस्थिति- 

दवे देय' प्र्षे तथा । ₹रिजान्तरक' शोध्य' यल 

तत् खादिपर्ययः । एतदुक्त कपा लंक्ये तद्धे े  लम्ब्ैकता } 

स्प र स्वितिदवे योज्छा विषदारधेपि चोक्गवत्" ०वि.। 

#। 
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“चन्द्र पष्हणाधिकारोकतप्रकारेणासणत् साधितः खये 
स्थित्यै भोल स्िष्छधं च । त्था सध्य इणकालिकस ट- 
शरादुक्गरोत्या स्यित्यपषटिक्षास्ताभिस्तिथ्य नकाचिकषपष्ाः। 

ख पंस्थित्यधं निमित्तः पू चाश्याः । मोकचस्वि् नि- 

नित्तमख्रे वाल्डाः } तत्कालयोः प्रयेकं नतिचरौ प्र 

शाध्य छखदचरः साध्यः | ततः प्रथभकाणिकश्षरयरात् 

स्वियधेमनेन पूर तिषदनक्षालिकसङान् प्रचाख्यो- 

करोत्या श्ाटर' प्रसाध्य स्थित्यपे षाध्यम् | एवमस. 

छत् शप स्विस् । एतमेव हितीयक्षालिक्शटथरात् 

व्लिष्यपमनेनापे तियप्रनलकालिकयङ्ान् प्रचाल्ोक्तरोत्या 

छषटर' प्रसाधय स्विद्य" साधम् । एषमसरवो- 

लस्यित्यधैमिति । अधाभ्य सार्धमो चस्यि्यधाभ्यां कमे 
'ोगञताहषान्कालात् परान्वदुक्घरोत्या लभ्बन' एनरश~ 
चह्पाशमोचोद्ग4* सयैमो्कालिक कायैम् | तथाहि 

ख्गस्वियधेषोनात् तियदन्तात् तात्कालिका ज्ञग्नद्- 

असभावौ प्रवाध्याक्तरोत्या लम्बन" साधम् । तेन खयै 
स्लिग्यपयतियःन्त' लंस्छव्यासाक्चभ्वनमनेशरापि शख 

व्वपौनतिषयन्त' रुस्लायाखाकषम्बमभेवमसद्यत् स यैकालिवं 
खम्बमस् | एदतेव मो वख्विन्यधयुतात् तात्कवाखिकष्यौ- 

ज्ञण्नदयमभानौ प्रषाध्योक्तरीव्या शग्बन साधम. | 

नेन मोशस्वियधयुततिधान्त' धंक त्ाखाजम्यनमनेनापि 

भो स्िष्वधयुततियान्त' संग्ल थाश भ्यभमेवमशशमोच 

कालिक छश्वमनिति | प्राक्षपारे विभोगलभ्नात् पूव 

भागे न्िभोनलम्नाधिके रवौ सधदुाक्ध्रकादिकात् | 

आसोक्लन्वनस्य विभक्िविपरि्ाभादैग्वयेन खस्वनात् .प्राग्-, 

सश््ं प्रगहशं स्यथः समथेकाखिकरम् । अलापि धेम्बन- 
{भिन्यदान्वयः । म्बन रेद्धिक' छात् । मौक्तिक मो- 

` शकालसभ्वन्धि लप्वन' न्यून" शयात् । पश्चा हिभोनल- 

भ्नात् -पचिमभागे लिभोनलम्नाह्लोमे रषौ | तकारः 

नशश्चयाथेचक्षारपर; । विप्यैय छकग परोत्यम् । भधय- 

-कारोक्तणो्या खश्रे सकत् साधित उक्तवत् “स्थित्य 

कशिकषलष्यनात् सप ध॑कालिक' लम्बन न्य,ग' सोच्चका- 

चिक लम्बनसधिकमित्ययैः | ठदा तदहि दश््ध्रहरिजान्न | 

रुम् । तयोः स्रेभो्फालिकलस्तमेन प्रचेकभन्तर् भो | 

ययय यो ज्धर् । प्राग् ङ्षे ख च स्ित्यधे तथा देयम् । | 
सोश्चमध्यकालिकलम्बनयोरन्तर भोकस्छित्यद्" योज्यम् । | 
ष्छपमध्यकानिककष्यमयोरन्तरं श्प धं स्थिष्यधे योज्यसिश्य यैः । 

यत्रर्याजन् क्षा बिपयेय उक्गवपरोत्यं प्राकपाचे मधय 

कालिकलस्ननात् शकक्षाङिभखस्ननः न्यम मोधकालिक्ष्च - | 

म्दनमधिक' प्चिभकपाले तु सध7काकिकलम्बनात् ष्यः 

काशिकसम्बममधिकः मो्कालिकजंस्बन' न्यम' भवती- 

त्यथः | तनर^तन्मो लष्छथेमधाकालिकष' इरिजान्तरक' ल~ 

भ्बनान्तर' मोच स्थियद्धं मधुभोच्काशिकलम्बनयोरन्तर । 

खस्य सधपस्दयेकालिकलम्बनयोरन्तरभिव्ययैः। 
शोध्य छोने इव्यात् रएतक्घम्वन्रान्तर' योक थोधंववा 1 

कपालेक्ये हयोः शखभैसधयोमषद्रमोलयोपशकपाले | 
खखलङालिकलिभोनलग्नात् खख्क्रा विकद्व्य उभयनाधिके 

श्यने वेत्ययैः । उक्त कथितम् । तङ्गशेतयोः खर्च ` 

सधरयोनेधप्मोकयोच्च भेदे कपाखमभेदे सशक्रालिक- ` 

लिभोनलग्नात्  तात्वालिक्यं खाधिक्ये भध- 
कालिकलिभोनलम्नात् तात्कालिकाकख न्यनत्वे मघव | 

कालिकल्ि भोग लग्नात् ताक्तालिकाकलखाधिकषत्वे भोच्च- ` 

कालिकलिभोवलग्नात् तात्कालिका न्यभल्वे 

पचेः । कम्बमैवता लब्वनक्यम् । सर्पनध्यवोरेरे ` 
तात्काचिकलम्बनयोर्योगः मध्यमोच्चयोभेदात् तात्कालिक 

खभ्बगयोर्येग श््थेः । सख्क्े,ये सकय स्वि संदुता 

कायौ । स्य शस्िषङ्ध खथंमधपकाजिकङम्बनयोयोने 
योजय; भोश्वस्वि्ञ्' नोचमधकालिकणम्यनयोयौनौ । 
योजय स्थैः । ह भे स्मय" मोस च शकटं 

भवति | खन्या चन्द्रगुहणोक्तदिथा सधपसङवका- 

दयात् परभपरत भेर ष्ठरेभोचकालौ चत दचधवि- 
हम् । अधोक्षरोत्मा वि्दांधेऽपि सखषटलनतिददिएति । 

षिसदार्धः इति | अर्धभदापिभो्मदा्े चन्द्रसहयाधि- 

धनाधिकात् प्राग्षत् तिचदुन्ताङ्खन्बन' इनः" पशाच 

क्गरोत्या स्यित्यध ख्याने मद् धपडहयेन सावभो रोङ्वनिषनर 

खस लनेन्धोलनेङ्गवभिति श्न प्रात यदहलनिद्त्र ` 

सश्मोलनपश््ेन भौशिकमितयलोकोलनसयेन स्फट 

साध्य ) अपि; सञ्चये | चकारात् ताभ्यां खौलनो 

ऋीलनकारे मध्ययषहणकालात् पूर्ववत् षाधप्रारि्र्यः। 

अलोपपत्तिः स्विग्य्धोनयुतेा मध्यदणथाचः इरथंसो 

चालः मधकालिकलम्बनसंस््ारात् खर्दनेःचका- 

किकषलम्दमसस्कारस्यापेशितत्वाश्च। न ष्टि यः जाके 

लम्बनशख्छतः स्फाटः स स्मभिन्चकालिकलन्बभशंद्डातः इटः 

स्यात् सम्बन्धाभावात् पवं खेमेशकाध्येर्क्षानाव् 

तात्कालिकलष्दनन्तानाभाषाञ्च | च्यते सथकाशद्नःवाचं 

यथा तिष्यन्तादसरठम्बन प्रसाधव विथदुन्त श््छन्द 
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मध्यकाललवा स्थेमाच्तस्ियर्धहोगयुक्ततिथयान्त- 
कालाभ्यौा स्यरमोलतिथ्न्त्ूपाभ्यां प्रतयोक' लब्वन- 

मस् प्रसाधय सघ्लतिष्यन्ते षस्य सखर्मोलकालो 

स््टौ तखघपक्ालवोरन्तर स्फ्ट' स्वि्यधैम् । तल्- 
सोलम्बनेन सर्गसधमोध्ोत्मत्तौ यदा मधृनम्बनाद्- 

धिक्ष' श थेलस्वन' भो्तलंभ्बनं च न्यनं वदा ख थेरियत्य- 

धौीनतिथ्यन्तद्ाधिकलम्वनोनितख प्सर्शश्षालत्वाच्चपनलम्बनो 

नितद्य तिथ्यन्तदख मधकालत्वात् तयोरन्तरे तिथे; ष- 

भत्वेन नाशात् श्यर्ंस्विव्यधं घम धःकालिकलम्बनेन युत" 

सध्कालिकलम्बनेन हौनमिति लम्वनयेरन्तरं तल धन' 

योज्यम् | रएष' मोच्षस्थि्यध युतःतथगरन्तस्य न्य नलभ्वनो 

निदद्य भोच्चकालत्वान्मधरमोच्चकालयोरन्तरो पूवेरीत्या 

भधप्रभोलकालिकयोलेम्बनयोरन्तरं धनं मोच्तस्विव्यध' यो-. 

जयम् | यदा ठ मघलम्बलाद्खोम श्यशलम्बन' भोलल- 

म्बनं चाधिकं तद् न्य, नलम्बनद्टोनंख ख शं कालत्वाद्धिकं 

श्रम्वगम् } इोगखखय मधकालत्वादुकारोत्या तदन्तरे स्प. 

स्थित्य धेः सम्बनान्तर' होनम् । रएषमधिकश्लम्बनद्ोनस्य 

मःचक्नालत्यान्् धमो लयो रन्ते भो्स्वि्यघे' लम्बनान्तर' 

गम् । घनक्लण्बमेन र. भेमधरमो्तोत्मत्तौ ठु यदा मध्य- 

जम्बनाच नं खथेलम्बने मो चलम्बनं चाधिकं तदा सथेस्यि- 

व्यधैनतिथयरन्त्य न्ये नलम्वनाधिकस् स भंालत्वाद्धिक- 

ल्वम्बना धिक तिश्यन्तखय भधाका्त्वात् तयोरन्तरे लम्ब 

नान्तर" थं स्वि्यधे" योखप्रम् । एभ' मोलस्वत्यधःयुत- 

तिथगरनख्याधिकलम्बनाधिक्षसख भोक्षकालत्वाधपमोच्चयो- 

गनरं मोच्स्वि्यध' पूर्वरीत्या योजग्रम् । यदा ठ भध 

संभ्वभ। द् धिके ' छा वैलभ्यन' भोचलम्तनं च श्न" तदाऽधि 
कलम्बनाधिकख स्परकालत्वाद्खोनलम्बनाधिकद्च मधा- 

कालत्वात् तथेरन्तरे उ्गरोत्या स्थ स्थि्यदध' लम्बनान्तर 

नभ् | ए न्यु नलम्बनाधिकखय भेाच्तकालत्वात्ः द 

ऋध्रश्ञालानरे भाच्स्थित्य्घ लम्बमान्तरः हौनभिति 

विद्धम् । नन्वयः लम्बनान्तरहीनपर्ो न सद्गतः बा- | 

धात् तथाद्ि ऊणलम्बनस्य क्रमेणापचयात् सा्थंभेा- 

चकालानां यथोत्तर' सम्भवाद् मधुकालिकलम्बर्नात् 

सप नच्चकालिकलम्बनयेा; क्रमेण न्य.नाधिकत्वभसिद्धम् 

शं घनलम्बनख्छ क्रभेणोपचयान््धुलम्बनात् स्प थंमेाच्त- 

कालिकलम्बनयेः क्रभेणाधिकन्य,नत्वमसिद्वम् | नहि 

कदाचिन्द्रधकालात् स्र्थभात्तकालौ करभेयगस्िमपू वैका- 

जवाः बश्मेवति येनोक्तं सक्ताम् बाधात् तथा च लम्बन 

शवात् पपै दशाण) 

नान्तर" बेज{नित्यदैवापपन्नतवे मतता वता प्रषद्मोन 

““इरिजान्तरक' शध ' यत्र तव् खादिप्ययः" दति शड- 

भगवद कथ' निषेहतीति चेत् सैवम् लभ्वमषं- 
ष्लतस्य णमे चकालयेः सू, टये रवस्तमूतयोः वर्वैदा थ- 
ध्रकालात्  करभेण पु्त्तराण्य'भावित्वे ऽपि कभ्वना- 

चस तयेः स्थिलयङ्धोनयुततिथपन् खपस्प धैमे चक्षालयेः 

पारिभाषिकत्वे नावास्तवयेाः कंदाचिन्दधक्ालणधनलम्ब- 

नाभ्यां स्प स्विच्य मेक्षस्यिद्यदध योः क्रमेण न्य नत्वे स~ 
धप्कालादनिनपुत्ैकालयोः क्रनेण सम्भवात् श्कटो 

निर्वाहः । परन्छ यलम्बने धनलम्बने च शधलम्ब- 
नात् क्भेण नेक्स्य्ंलम्बनयेरधिकत्वासम्भषः । भधय- 

कालात् गुदा यिमकालवेनौ चस्य; पारिभाषिकः 

क्रभेणापम्भषात् । अतः सान्तात् कण्टोक्रं रभावाहिपयंय 

दतप्रनेन विपर्ययविये षष विषक्चतत्वन् । पूव्वं ̀ त साधा- 

रगयाच्छन्द्ख साधारण्टोन व्याख्यान" सतमिवदोषः"'। 

“वस्तुतस्तु यौ दयाद्यत प्राक् सस ऽन्तर" मध्रकाल- 

श्लद्ा मध्खस्बनात् र्थ लम्बन" घत्रिभलग्नच ठयैभावसा- 
धिव कदाचिनृन्यनं भरति | यत्न चोदयात् पङ" मधप 

परते नेल्तस्लत्र कद् वित् सनिभलम्नवत्भावागीतभ- 

धरक्ञाललम्बनानो चकाललम्बनमधिक्ष भवति । यत्र शा- 

परता मधुलतद्ा मधकाललम्बना- 

, ब्रालिसभ्बग्बात् शदाथैकायलम्बनः कादाचिदप्निकं भवति ) 

त॒ चतत् भूव सथधयकालः परतो भोधत्तदाधि 

भधकाललम्वनाग्मोक्तकषाललग्वनं रालिषभ्बद्वं न्यन' न 

परवति । कदाचिदिति । स्रल्लोदयपस्नाश्योः कदादि 
प्रयग स्व्विरि भभ्तस्य' पोधपंि्द्य नाप्रसिधि 
विभद्बिः्यक्ररोतिस्छ ति घङ्पपन्रम् | भाख्कराचा - 

खेतु । “तिव्यन्ताद्रणितागतात् स्थितिद्केनोनाधिका- 

जञम्बनं तत्काखेालयनतोषसं रंक, तिभवस्थि यड हो नाधिकै । 

दर्णान्दे गणितागते धनब्डणं यदा धिधायासलत् ज्यौ 
प्रसद्लोच्खंन्नसमयानेव' क्रमात्. प्रस्णटौ | तन्यध्- 

काल्नान्तरयोः कमाने श्यो भवेतां स्थितिखण्डके च । 

दंथौन्ततो भदंदलानयुक्तात् सीलनोकीलनकाल दमु" 

षूत्यनेन भगवडक्राद् वि्च्यक्तभित्यलं पञ्च वितिन” 

' रङ्ख०| इतः परः ` परिडिखवलनाद्यानयनः नञ्च शिण 

 गन्येष्याविशिि् तद्खागृ वच्यते तोद तन्नोक्तम् । 

'सिद्ान्तथिरभण्णौ यहणसम्भवनियायमाङ यथा 'कवे. 

= मैतोद्दा रथि १२भर्गिजित्ताचं तादिमासैः द्वाः श. 
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यक्स्थाः | दिषु; खनागद्भुगजां् स्ट्८ ङोनाः प. 

साङ्ग ६५ भक्ताः प्रथभान्विताः स्युः | भासाः एथक् 

ते दिय॒णास्िपू्यंवाणाऽ ५० धिका: खाङ्कन्टपांय १६९ 

युक्ताः । लिभि रेर्िभक्ताः फलम पूवं" भारौ षठल्डशच 

चकैयुत' खात् । सपातद्योऽख भुजाथका यदा भन् 
१४नक्षाः द्यादट्यहणसख सम्भवः''शि° । “कलिदखादे- 

रारभ्य गवावृदा दादषगुणालादिगवनासयुताः एवः 

क्रया दिधाः खकोयेन गजाङ्का€ दहर भागेनोनाः 

पश्चपश्या ६५ भक्ताः फलमवधिनासा; । तैः एधकस्या 

युताखान्द्रा भाषा भवन्ति| अत्रोपपन्तिस्तैरायिकेन । 

यदि बुगरविभासे ५१८७०००० भुंगाधिमासा १५९१- 

३० ° लभ्यन्ते तदेभिः कलिगते, किमिति । अलाधि- | 

सासानाभपेनानेन ७९.६६५ ° युणकभाजकादधवर्ति तैः . 
जात" शुखक्षस्थाने हयम् भागङ्ारश्याने पञ्चषटिः 

किच्चिदभ्यधिक्षा ६५।४। २१) अतः पञ्चषदियिणानाम- 
विभाखःनां १०२५६६५ ° °दहियु्ानां र्विभाषानां च 

१०६८०००० यदन्तरं ११५५० ०। तन दियुणा रषि- 

माषा भक्ता लव्धमदाङ्कगजाः ८९ ट| दैर्वि्णाः कलि- 

गतमासा भाजयाः । यद्वभ्यते तेन तानु वजितान् छत्वा 

पञ्चषच्या ६५ भागे द्ूतेऽधिभासा सण्यन्त द्य पपच्चम् । 

तेरथिभासे; एवक्स्वा दुताचान्द्रमाषाः ख्; । ते चान्द्र 

` भासाः एयगदिनिषु स्तिपूरबाणेः ५०१६ सड्िताः सखक्तो- 

येनाद्कन्छपां चेन १६९. ुक्तास्तिभिभालप्राः । फलमंाद्यं 
पाद्यम् । वानंपाच्िंशता ९, विभज्रं फल" राणय- 

स्तदुपरि स्याष्याः । राथिस्याने भासौषतुल्ा राशयश 

सेष्या; । एवमसौ सपातद्र्यो भषति । तख भुजाथा 

यदि चतर्दथभ्य १४ ऊना भवन्ति तद् चन्द्रपष्टणख 

सम्भवो तेदितेव्यः। यत्रोपपत्तिः। द्रं ड़ सा नेक्याध- 

दने विष भवति'। चन्द्रपदे मध्यभ' भानैक्या षटुपञ्चा- 

थत् कला;६५। सूयैखडे हालि यत्१२। षदप ञ्चत् कला; 
शरो दादशभिर्भृजमागेभैवति (चन्द्रे) । दालि'ण- 
चिताः शप्रभिर्भजभागो्भवति (रविखद्े)। अतः स विकोषः 

सप्रातेन्दोः साध्यति । दर्थान्ते यावानु विधच्ञावानेव ` 

रषिभवति । पौथेमाखन्ते त॒ षड्भाधिक्खापि भजसतुलय 

य्३। दात; षपाताक्तादिश्चेपः लतः | अतः सपातद्छयै- 

साधनेऽचुपातः | तल्नाषपातयोः कष्यमग्णानाभैज्य 
हादथभि; १२ सङ्ग व्य राश्याकक' कार्यम् | यदि क 
नान्द्रमारेरेभि; ५१९१११०००० रेते राभवो ५४६९- 

७७१७०१६ चभ्यन्ते तदैकेन किनिति वव्मेको राधिः +; 

ष्ेषं लिता १ २सङ्क ख तेनष रेख भागे दियभाषे 

लश्च पूणम्०। शेष भागांश अषष्डट्ञ्च ३५८८२०२० 

४८०८५ २४३२१६९६००००। छेदलय् श्न १७८ ६११००४० 

देदेऽपवतिते जात" ब्रयम् ९ । तरनव खेदलपर' येन भालय- 

शराशायपतिते जातः हयम् २ । शेषार्धेन शेषे ११०८६ 
०४८० ऽपरत्तिंते जात" इयम् २| पूर्यच्छदश्य त्रये च 

येषाधेशनापवतिते जाता शङ्कन्टपाः १६९। अतो हि्च- 
खान्यासनणात् साङ्खन्टपां, १६९ शाधिकात् लिभिर्विभ- 
क्तात् फल भागादि सासगणतुख्धा रायश्च तनन लेष्याः 

एव पात्य भवतौयुपपन्नम् । रडकरं लिपूषेवाणा 
५०३ धिक्ाद्ति। अयः कलियुगादौ पावख चेष. 

स्था सप्रातद्धर्यमासाैचे पशाल योजितः । तथाल 
मध्यमः यैः षपात आगच्छति । तेन स्फुटेन भवि- 
सव्यम् । ष्छुटमध्ययोरन्तर' स्थल" किल॒ भागदयसू । 
अत उक्त भननक्षा षति अन्यथा हादथभिरेव भुजभा- 
गै्मागेक्याचदल्यः शर उत्मरद्यते | तथा गढक्रियया फ- 

लमानोय सपातद्छययं इति नाभनिर्देः रतः। तेन तयो- 
दीजिकषे चितम् । तदप्यत्र रुपाताकँ कायम् प्रभिर 1 

व्यथ यगृह विधेषः | “"ग्टहाधेयुक्तख श्पातभा- 

स्वतो भृजांथकान् गोलदिथोऽवगम्य च । ्ञयोऽकौ- 
रविष'कमाङ्गतदिनैदं शौन्तनाङ़ोनता् दा ४ येन ष्टादिनो- 
नसद्ितः प्राक पञ्चिभेऽखापभः | अच्चांथः खल सस्कतो 

रस्लमेनाख्ाथ ते खंच्कताः पाताडराकभजांचक्ता यदि 

नगोऽना; श्य् सद्ाकेयहः । पः १ वियत् ° पू्लतान् 

४°खपादान् !५ चिप्र सपाते परतिमादशकं । तत् यन्भवं 

प्रागवलोक्ये धोमान् यान् गुहां विदधीत तल "चि ०। 

अल्रोक्गवद् यः सपातश्छयेो ज्ञातः । चसौ पद्चदशमि 
१५ भौनैरयिकः कायैः | यदि श्टयैपङणसन्भषो ज्ञा- 

तव्यः । ततस्तख भुजांशा यदि खपातः श्यं उनत्तरगोके 

तदोत्तरा यदि दल्िशे तदा दस्िषा,, 

अनष्टाः स्थाप्याः । रविच'क्रभात् युवी न्नव; | रवि- 

स क्रमाद्यावन्तो दिषसा गवाश्ाषन्तो भागा कल्याः । 

गतसक्रान्तिहल्या रायश्च |. ठतोऽमाषाश्यान्तकालख 

स्,लसख॒ नतघटेकाः कार्या; । तां चदि 8 भागे 
इते यक्चभ्यते रद्राण्यादिक' फल पाद्य् । तेन रा- 

श्वादिम! फले पूरा रवपिष्धेनः कायऽपराङ्क युतः 

सष्छ सायनां चदय व्रान्तिः साध्या । क.न्यच्वांचानां च 

[1 

साहकचिद्धिता 

| 
। 

काज 



 &० ० भाय २ 

उप [ १२९€ 1 

हख्यदि णां योगोऽन्यदिामन्तरमेष' ते नतःंशा भवन्ति। 

तेषां रशे नहतेऽनष्टाः स्थापिता भागाः ससवता का्याः। 

खमदिशां योगोभिन्चदिशामन्तरमित्य्ैः | ख" ते भागा 

यदि सप्रभ्य 9 ऊना भवन्ति तद् सूर्गुहखसम्भवो वे- 

{दिव्यः । अथय पातस्या प्रतिमासच्लेषः । यदि 

तकिन् मासे नाकगृूसतदा सपातद्धयेः राशिस्याने 

पम् २ । भागष्याने पूणम् सपादाश्त्वारिंशत् क- 

लाच ४०। १५ | प्रतिमास प्रकिष्य सम्भवो न्नेयः। 

च्ताते बण्भवे स्फ्टाथं तत्न गुडाः कायः। अलोपपत्तिः। 
चे सपातद्धयेख भुजां थास्ते शराथं एक् स्यापिताः । 

अधच द्येगृहे गरो नत्या खतः कायैः | तद्भे 

दथान्दे या नतघटिकास्तालम्बनेनोनाधिकाः कायः 

नतघटोनां चतुणां स्युल' लम्बनम् | पञ्चभिः 

पञ्चभि्टिकाभिरेकंकः किल राधिः। याः किल 

नतवटिक्ाश्ताश्चतधींेन लम्बनेनाधिका;ः कायाः । 

लतः पञ्चुभिभाजव्ाः । णव छते पूवटिकाठभिर्मक्ता 

भवन्ति । ऋतस्तेन राश्यादिनोनो रषिः पूर्वाह्णे पिलि- 

आसन्नो भवति । पञ्चिभक्पाले ठु युतः सनु | बतस्तला- 

कौट्यतो विलिभं वर्तते । णर विलिभलग्नख क्रान्ति 

रक्ताय संख्छता नतांशा जाताः । ते यदा नताया 

पञ्चचत्वारिंशद् ४५ भवन्ति तदा । यदि विजया परमा- 

चनति ट | ४६ लयते तदा पञ्चचल्वारिशदंशानां 

जयया । २४३१ किमिति । फल' नतिः सारधाखठस्ति- 

अत् कलाः ३९ ¦ ३० एतावांच्डरो वैर्मुजभागे दत्पद्धते 

ते न्नेयाः) यदि सप्र्या कलानां पञ्चदश १५ भागा 

लभ्यन्ते तद्ाभिभैतिकलाभि; ३४।९०किमिति लब्धा अंशाः 

सघ्र,९9 चतरभिंशति कला । एते तु नतलवानां षड 

शनौ त्पद्यने । चत उक्त रसलमेनाखाय ते संस्कता 

शत्य पपन्नम् ” प्रमि०। 
खः श्द्धान्तोक्ते ख्णसम्ध्रवनियमे स्थिते "ज्ये ०० । 

“भल्रिपादान्तरे राद्ोः केतोर्वा संस्थितो रविः। चद्ष्पादा- 

न्तरे 'चन्द्रश्तदा सम्भाव्यते पहः। यखचु्ते रविस्तखाञ्च 

ठं थगतः शभौ । प्विमाभ्तिषदृषन्वौ राया गते 

शश्रौ | ऊष्णपन्ते ठतोयायां मासच्च यदि जायते } तत- 

स्तयोद्गे ख्यं राणा गृखते रविः” इतय् क्तिनिमृ ला, 

समूलत्वे अतिस्य.लडच्या तथोक्तिः कथञ्धित्समयेनोया 

शिङ्ान्नागरमणौ स्राखाद्यानयने विशेष उक्तो यथा 

““वमण्टहां यकलाविकलौ स्फ्शौ रविविधू विदधीत रवि- 

२२६ 

डप 

गुहम् । समलवावयवौ त॒ पिधगुह' समवगन्तसयुः च त- 

दो क्तवत्” शि ०।“सति संभवे रविग्रह" न्नातुममावाखायां 

रविविधू तमच्चस्फ्टं ठता लतोऽ्केन्द् देथान्तरादिख - 

शीकरै; सफलौ भिधाय तिथिं च ठत्वा ययोक्त' नतकमे 

च | तथा ते सति तिच्यन्क्षाविक्तौ तौ कार्यौ तमख 

एषं चन्द्रपहणं न्नाठु' पौषेभाखां च | यतस्तनेा यष्हण- 

क्रिया वमि । 

दूदानोनवेन्दोः कन्ताव्यासाद्धं अड | “नगनः 
गाग्निनवा्टरषा ६८६.३७७ रवे रषरसेधमहोषु ५१५६६ 

मिता विधोः। निगदिताऽवनिमध्यत चच्छितिः छतिरियं 

किल योजनस'ख्ययाः' शि० । “खटाणर् | अन्रो- 

पप्तिः कल्ताध्याये चन्द्राकेयोः किल (४२३ १४९.७,२० 

रवेः, १९४०० ०दबद्रो;, ) क्ते कथिते । किन्तु व्यासो न 

कथितौ | ताविद्।नीं त्रौ राथिक्रेन | यदि भनन्डाग्नि- 

भित ६२७ प्ररिवेः खताणद्य्े* १२५० भिंतो व्यास 

स्तदा सार्धाद्रिगोमदुद्धराश्धिभिता ४२११४९७ २० 

$कंकच्चाया स्तथा सहस्तगुणखितजिनरामस ख्याया ३२४००५० 

उन्द्रकत्तायाः क इति | फलं करमेण तयोः (११७८७०५ ४ 

र° १०९१३२च.) व्यासौ | तयोरे एते (सोकोक्त) 

खतो । इयं भूमध्यात् कक्ाया उच्छति; प्रभि° । 
इदानौमख योजनात्मकक्थेख स् टोकरणाच माह । 

“मन्द् तिद्रं कखुतिवत् प्रसाध्या तया निभज्या दियुणा 
वि्टोना । निज्यारतिः शेषता स्फटा खाश्जिप्रा ति- 

स्िम्मरुचेर्विधोच "शि०। “यथा सख्य शीघक्मीणि कणः 

साधितस्लधाकंस्य विधो एटधक् एयक मन्द् कण; साध्यः । 

ल कशे द्विगुणायाच्जि्धाया विशोष्य शेषेण निज्चा- 

शंतिभौज्या । फलं स्फटः कला कौ भवति । रषः विधो- 

ख । अल्नोपपर्तिः। इ स्सष्टोकरणे ये मन्द्नीचोड्ध 

छत्तपरिधिभागाः पठितासते लिज्यातल्यं क्ताव्यास्पर्धे, 

यद गख कणे उत्पच्नस्तद्ा कर्णो व्यासाः मृहकत्ता- 

याः | आअतश्तैराशिकेन तत्परिणतास्ते कायाः ! यदि 

[तरज्याव्यासाधं एते मन्द्परिधिभागाखदा कवेव्यासा्धे 

कषति । रव परिधे; स्फटत्व' विधायासरत् कथः 

काव्यैः | स कलाकणं; स्प्टो भवति । एतद्सढत्कमेप- 

संत्य खढत्कमैणा करणस ॒स्प्.टत्व' ठतम् । प्रथम यः 

कर्णः चागतस्तमेव तिज्यार्पः प्रकल्या स्फटः वायोऽत्र 

साध्यते । यदा जिल कणे स्तिज्॑रातो न्व.नो भवति या. 

वता ब्य,नसात् विजव्रया संयोज बद्यधिकी वेने या- 
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वताधिकस्तत् विजया विभाष्य रेषेणानपातः | यद्य 

जेन त्रिज्या लभ्यते वदा निजया किभिति | अने- 

नालपातेन ख् टः कण: सठद्भवति । अन् धलोकमषणा 

प्रत्यत्तप्रतोतिः'"प्रभि° । 

“इदानीं योज्ञनातक्कषंख स्फः, टतवमाह । “विप्रा 

तिन्नस्तिगुयेन भक्तः सखो भगेदयोज नकं एस्" शि °। 

“स्पदटायैम् । अलोपपन्तिस्रं राथिकेन यदि लिजाव्या- 

साध" एतावान् सूट कस्तदा योजनात्मकव्यासाधेः 

किमिति । फलं पूमनवाडुगहोच्छिठियोडानानि परमि ६. 

द्ट्ानों योजन्मिम्बान्याइ । ““विम्ब' रवेदि दिशरत, 

६५२२ स'ख्यानोन्दो; खनारुम्बृधि ४८० योजनानि । 

भू्यास्टोनं रविषिम्बमिन्दुक्यहत' भारक भक्तम् । 
सूविस्ततिलेव्धफलेन ष्ोना भजेत् कृभाविश्ततिरिन्दु मागे "शि ०| 

“रतेर्योजनाकाङ' विग्ड' मध्यमः दियमवाणषट्कदल्यानि 

६५२ २्योजनानि (खौरागमे६५ ° ° भितविन्नोक्तिः किञ्चिद् 

धिकपरत्वपएरतया सङ्गमनोया) । इन्दोसतु न्यवद्धवेद् ४८० 

भितानि । अथ राहोरुच्येते ¦ र विविम्ब' सूव्यासेन 'होनं 

४९.४१ छत्वे दुक न स्गुटे* योजनात्मकेन शंय स्फुटेन 

रषिकर्येन भजेत् । फलेन भूव्यालो वजि तचन्द्रकचा- 
यां भूभाव्यासो भवति । वाजि योजनविम्बानि | अ 

लोपपत्ति; । यिन् दिनेऽकेख सध्यद्यं* ख् टा रतिः 

श्यात् तञ्धिन् दिने उदयक्षाले चक्रकलाब्यासार्घभितेन 

यिहितयेन भूलभिखितेन तल स्वदया तदमाभ्थां विम्ब 

भ्रान्तौ विध्येत् | बा वद्यगुयोरन्तरकलाश्ला रविषिम्बकला 

भवन्ति मध्यमाः । तास हालिंथत् किंचिदधिकंकलि'श- 

दिकलाधिकाः ३२९ । ६१ ।३२। एवं विधोरपि पौथे- 

भाख्यां यद् मध्यैव गतिः सटा तदा विध्येत् तदैवं 
हानि थत् कलाः २१ । ° । € उत्पद्यन्ते । तिम्ब- 

खानां नेोजनोकर^यादुपातः | यदि विजद्राव्यासाद्ध 
शतावत् परमाण' विम्टः तदा पठितदुतियेजनैः श्रिभिेव- 

शत् पद्यन्ते दिददिशरतं ६५२९ सं ख्यानि योजनानि । वि- 

धोस्तु खनागास्ब् धि ४८० भितानीति । अथ भमा 

विम्ब्योपपन्तिरन्यते । अकविम्वव्याखाद्ध व्यास यतेऽऽ 

ल्पोऽति मूभा खुच्यया भवति दोषतया चन्द्रकचामतीत्य 

दूरं अरहगेच्छति | अते मूषिस्तृतेः कियत्वपचये जाते 

चन्द्रकत्तायां भूभाविस्तृतिभेवतोति न्ञानायाहपातः | यदि 

रविकणेन सू थ वित्बभूबफसान्तरयोजनानि ४९.४१ कभ्यन्ते 

तद्) चन्द्रकणेन किमिति) फलः भूव्याशखापचययोज 

[१३००] 
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नानि भवान्त । अतस्तं व्यास ऊनं) गतञन्द्रकक्तायां मूभा 

व्यासो भवतो तयुपपन्नम् प्रमि ०। 

इदानीं योजनानां कलाकरणायेभाङ । “सुरेन्द्- 

मूभा तद्ये जनानि लिलप्राइतान्यक शाकण । 

भक्तानि तत्कारूकलिभ्रिकास्तास्तेषां क्रमान््ानकला 

भवन्ति" चि । स्यटाथैम् | अतरोपपन्तिसतराचिकेन 

यदि योजनात्मकव्यासाघे एतावन्ति विम्बमानानि तदा 

वरिज्राव्यासाषे कियन्तोति फलानां चापानि कषुजयाभि 

प्रायेणोक्तानि"” प्रभि° । 

ददानौं. प्रकारान्तरेण विम्बकखानयनमा “भाजे- 

गतिः खद्य १० भागयुतार्धिता बा विम्ब विधोच््ि 

श्यणिता युगभैल ७8 भक्ता । तिद्ध ७१५ होन 

शशिभक्रिरिषद्वि २५ भक्ता नन्दाच्ति २९ इग् भ- 

वति वा विधुषिम्बभेवम् "शि ०“रबेगेतिः खद शांथेन? ° बुताऽ- 
धिता च रेः कलाविम्बः भवति ! अथ चन्द्रमतिस्ति 

यखिता युगभैलऽ$भक्ता तदिधुविम्बः भवति । थना 

चप्रभृक्तिलिण्यद्विनि ७१५ होना पञ्चविंशत्या २५भक्ता 

फलमेकोनलिंशत। २९ युतं चन्दर विम्ब' भवति । अतोपपन्तिः 

लिजपराते महति कं खद्विम्ब' लघु भवति तथा गतिञ 

ष्वौ भूमध्याह्.रगतत्वादुखहख । अयातम कथे धिम्बं 

ध गतिच महती तनासन्नत्वात् । विम्बगन्योरुपचमा- 

पचयवेस्तुल्यकालत्वादृतेरपि विम्ब साधयिदखचित' 

भवति । तद्यथा तन्न ब्रौ राशिकम् यदि योजनाल्िकया 

गव्या पादोनगोऽच्टतिमूनितवा ११८५९।४५दि्रिल € - 
५२२सख्य' विम्ब 'ल भ्यते तदा कलागया किञिति । अल 

रणकख दिदिषरतरं खयसखैकादयभागेन ५९२ । ५५ 
रुणकभाजकावपवतितौ जाता युखकस्यान एकादश ११ । 
भाजके विंशतिः २०) अते रषिगतिः सखा" दश- 

युणा शिं शत्या द्धियते तमिदधिता भवति यत रकाकश- 

भिगु ण्याते दशां येनाधिका कतेव्युपपन्नम् । एव" चन्द्रख 
खनागाम्ब् धि ४८० नितेागुणो भागहारो योाजनगति- 

रेव ११८५६।४५ । एतौ खन्धपै१६ ०रपवतितौ जात 

गु्कख्याने नय" भागद्ारस्याने चतुःसप्रतिः ७४ अत्र 

परस' विकलात्रितय' यदन्तर' तत् खा यैमङ्गोरतम् । 

छथ चन्द्रविम्बानयने क्रिचेापसंद्ारः सुखोपायाथं क्तः । . 

कन तिच्यद्वि ५१५ तुद्डख गतिखर्डखैकोनत्रिं श २६ 
च्छित विभ्बखण्ड' लभ्यते । गतिचेष्ख पञ्चविशत्या 

२५ भागे ते विन्वयेषं कला लयः ९ लम्बते । अ तस्त- 
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दैश्ये दाति" ३२ न्ध्यः चन्द्रविभ्वम् | मतेरुपच- 
यापचववश्ात् स्छ्टत्वे विम्बखापि स्पुटतषपपन्नम् ` प्रमि °। 

श्दानीं राद्ोः प्रकारान्तरेण कलाषिम्बमाड ।'भानो- 

गतिः शर\ ता रषिभि १२बिभक्ता चन्द्र लोचनरयुणा 

तिथि १५भाजिता च }] लब्धान्तर' भवति वाऽवनिभाप्रमायं 

भूभा विधु", भिधूरिनं यणे पिधत्ते "शि । “रव्गितिः 

पञ्चगुणा दाद् यभक्ता फलं कलात्मक्रमनष्ट' स्याप्यम् । अथय 

शिगतिदहिंश्णिता पञ्चदट्थभाजिता इदमपि कलात्मकं 

फलम् ! अनयोः फलयोरन्तरं भूमाविम्बप्रमाख भवति । 

दानीं चड्खे द्राद्यच्छाद्करुच्यते सूमा विभुगहषे विधु 

छादयति रविगुहणे तु, रवि' विधुच्डादयति । अलोप- 

पत्तिः। अतर करव्यासान्तरमितानां योजनानां रबि- 

कलायां कलाकरणायालुपातः। यदि गतियोजने ११८ 

५९ भेतिकषला खभ्यन्ते तदा करवव्यासान्तरयोजनै; ४९.४१ 

किमिति | अत्र रविगते; ककव्यासान्तर गुणः ४९.४१ । 

गतियोजनानि इर; । एतौ वद्धवद्धनवभि < ८८ रपवतिंतौ 

जाता युखस्याने पञ्च ५ | इरस्याने हादथ १९ | फलं 

रविश विसम्बन्धिन्योऽपचयदिघ्राः । अथय मूव्यासदख 

बन्द्रककायां लिप्नाकरणार्थमलुपातः | यदि गतयोजने 

१ १८५९.अन्दरगतिक्षला लभ्यन्ते तद् मूव्यास्योजनैः १५ 

८१ किमिति। अत्र युखकार्धेन युणखभाजक्षावपवतितौ 

जातं गुणकसखाने हयम् २। भागद्ारस्थाने पञ्चद्य १५। 

फलं भूव्यासक्लाः । एताभ्यः मूर्वकलाः शोध्याः । यत 
उपय परि गच्छन्त्या मूभाया विस्ृतिरपचयिनो भवति" प्र°। 

स्द्ानों चन्द्रविक्तेपानयनमाडह | “श्पाततात्कालिक- 

चन्द्रदोज्या खमै२७० ईत व्याबद्वेन भक्ता खपा- 
वशौवद्य् तिगोलदिक् खाद्िचचेष ष्न्दोः चच वायून") 

शि. । "वित् क्षरे विलेपः साध्यस्तञिन् काले 

तात्कालिश्येचन्द्रपातयेो्योगः कर्तव्य इति शाधररी - 

गोक्गम् । इष चन्द्रखहष्यावगमे संमकलस चन्द्रख 

तात्काशिककपात्द्य च योगः कल्लव्यः | तद दोज्या 

खमे २७० गुणा लिच्छया भाज्या फलं कला- 

ककचन्द्रविच्येपः। क्ष च वाणसंन्नः | यदि षडभा- 

रनः सपातचन्द्रस्तदोत्तरो ज्ञयो यदा ष्डभाधिक- 

शद् दच्िणोन्नोयः । अलोपपन्तिः । चन्द्रो ह वि- 

अण्डे भ्वमति क्रान्तिमिण्डलख विमर्डलख च यः 

शंपातकख परातखंन्ना। स पातो मीनान्ादिलोमं 

गच्छति | तखनात्  पाताद्णतस्तिभेऽन्तरे तदिमण्डलं 

उप 

साद््वतर्भिं 8,१० भागैः क्रान्तिहत्तादुत्तरतो भवति । 

पातात् एत ्खिमेऽन्तरे तेरेव भाग ४,२० दंचिणतो 
भषति | खथ विमण्डलगतसख चन्द्रद्य कऋ्रान्तिमरख्डलेन 

स यदन्तरं स यास्योत्तरो वित्तेपः । तज्न्नानाथं चन्द्र 

पातयोरन्तरं न्नयम् | तञ्च चन्द्रपातयोयेगे शते भवति 

पाव विलोमगत्वात् | तख सप्रातचन्द्र दोञ्यःयालु- 

पातः । वदि लिज्याठलया दोज्यंया परमः खछनि- 

यभ्र २७० कल{तुलयो विक्तेपस्तदानया कियानिति | 

फल मिन्द् विक्ेषः । यतः पातादप्रतः षडभं क्रान्ति 

एत्तात्तरतोऽन्यद्ल्तिखतोऽतः सपातशोतद्य् तिगौल दिक 

इत्यपपन्नम् ” प्रजि° | इदानीं सप्रे सासप्रमाख्माडइ। 

^“यच्छाद्यसंदादकमर्डले क्यखण्ड' शरोन स्य गतप्रभा णम् । 

तच्छाद्यविम्बा दधिकं यदा खाजन्नेय' च सवेखङण' तदा- 

नोम् चि °।'"सखखष्टायेम् अत्रोपपत्तिः । रवेरखतो भाधा- 

न्तरे कान्तिषतते भूमा श्रमति | यतः पौरेमाखन्ते मूभा- 

शन्द्रौ समौ भवतः । किन्तु याम्योत्तरमन्तर' षिच्चेपतच्य' 

भवति स विन्तेपञ्चाद्यच्छाद्कविम्बमध्य योरन्तस्म् । तदा 

विग्वा्यसम' तदा बिम्बप्रान्तयोयौ गमालं खात् । यदा 

यादता भानेज्याद्धादरून' तावच्छाद्यविम्बे खादकविम्ब 

प्रविशति | अत उक्त ततृख्यगितप्रभाशलनिति। तत् 

स्थगित छाद्यविम्बाद्धिकष' यद् भवति तदा शर्षसष्ण- 

मिष्यपि छगसम् ̀  प्रमिताच्चरा । 

दूटामौ स्थितिमदापेयेरानयनमाह । “जाना्धा- 

शान्तरथोः ठंतिभ्यां शर वर्गे ॒विवजजिताभ्याम् । 

मूके खषट् ६० स'गुणिते विभक्ते भुक्रन्रेष्य स्थिति- 

महः खरे ', शि ° । स्पटार्थेम् । “अलोपपन्तिः । खभ - 

काछे ठ विम्बग्मेयोरन्तर' मानेक्याधंम् । तञ्च कणेद्पं 

भवति। तत्न यः शरः शाकाटिः। कर्थकेच्यो्गान्त- 

रपद् भूजः । तद्ध साडहकमागं रर्डम् | ततृक्रमण- 

कालावार्पातः । तञ्जन्द्राकेयेः प्रामानात् भुक्न्रेण 

यदि भूक्रन्तरदश्यकलाभि; षटि & ° बटोरकेन्द् क्रा- 

अतस्तदा रब्धाभिभुजकलाभिः कियव्य इति । फलं स्थि- 

खदिकाः } पर' स्मर्थकालशरान्तानान्धध्यपहक शरे - 

तत् क्म तमतः स्य॒ लं स्थित्वधे' जातम् । अथ भ- 

दा धं शच्यते । यदा च्छादकेन कादयो समये कप शंम 

` नमान तद्7 विम्बगभेयेरन्तरे विम्बाधान्रवष्याः कणा 

भवन्ति । ताश्च कणद््पाः। तख्िन् काडे याशाम् वि 

छेपश्लावनो क्टिरयोवंमान्तरपदं साहशवतां खर्छ भष - 
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ति। तत्रापि पूर्जवददुपातेन घटिकाककः काले सर्द 

खण्ड भवति । सोऽपि स्थलः प्रभिताच्चरा । 

ददानो वषटोक्गरणमाडइ | ““स्वित्यध नाडीयुणता 

ष्वभक्गिः ष्टा ६० दृता तदृह्हितौ बुतौ च । कत्व - 

न्द् पातावस्लच्छराभ्यां स्थित्यधेमाद्यं स्फ टमन्तिस च 

स्पटाथस् | अन स्पशकालभवशरश कोटिष््पेण कम 

कार्यस् | एष" स्थित्यद्च मस्चत् स्फ्.ट भवतोति गमा 

वासना › प्रभिताच्चरा । 

५ददानीेष' विमद ैमेपौत्यतिदिशति । “वं विम 

दौ फलोनयुक्तरपा त चन्द्रो वसायकाभ्यास् । धक् ट वक् 

पूववदेव सिदे स्फ्टे स अादयान्यत्िमदंखर्ड शि ° 

स्छटार्थम् । इदानोमिषटकाछे भृजानयनमाइ । 

श्य शपतः स्यार्थिकमिष्टसक्त' प्राङपोच्चतेा मौकतिकमलतर 

पूरौ । वोषेन निघाः श्वितिखख्डकेन भेक्यन्तरांथा भज 

ूष्टकाले | एवं विमद हताः एयक ते संमोलनोन््ोलन - 

योर्भजो स्तः" 'शि०। परवाद्ं खटाथस् | इटोनेन स्थिति- 

खण्डेन गुणिता भक्यन्तरभागाः कलात्मको भजो भवति । 

णव' त एष भृक्यन्तरांथाः प्रयमविमदाद्गयुणाः स सी 

लनभूजो भवति । हितोयदुणास्तदोन्म्ोलनम् । श्लो - 

पप्रत्तिः | इटकाञे यत्र॒ ्राहकविम्बसध्यवचिक्कः यत्र 

च मध्यथरासचिद्खं तयोरन्तरं साहइकमागंखणड' भज 

इहोच्यते । तस्धानयन ब्रौरागिकेन । यदि षरीषच्ा 

भक्यन्तरकला लभ्यन्ते तदेरोनस्थितिदङेन किमिति । 

अन् गुणकमाजकयोः षद्यापवत्तंने छते जाता भुत 

न्तराशा गु्कस्याने । इरस्याने खूपम्? । एव विमद - 

धाभ्यां विमदंभृजं »? प्रि 

ददान कर्णाधैमाडइ | ^“कोटिच्च तत्कालथरोऽचय 

कोटीदोगयेगख पद् तिः श्यात् । सानैकयखणड" 
चुतिवजित' सद्ग,सप्रमाण' भवतोषटकाले" भि । 

“र्का यावान् रः सा तत्र कोटिः । कोटिभूजवरग - 

योगपदं कथैः । कयन भानेक्यापेरमिषटकाले सासप्रमाण' 

भवति । अन्ोपपत्तिः । भूजोऽतर क्रान्ते प्राच्यपरस्त- 

खादुयाम्योक्षरः शरोऽतः कोटिः । तद्ग बोगपद्" कणं 
षृन्छ्चितम् | कथे नाम विम्बमध्ययेारन्तरम् | श या- 

बता सानेक्यारधादरूनो भवति सावदुगु/हकविम्व' गृ 
प्रविष्टम् । अत्ताषानिदटकावे गस इ्युपपन्नम्” भ्रमि०। 

ष्दानीं गाखाव् तत्कालन्नानमाह । “गु सेनभानेषनद- 

श्छ वगादु विचे पक्ष्या रहताव् पदं यत् | ग्यन्तराचैषि- 

ृत' फलोन' {खग्यधेकं ख़ भवतोटकालः| तत्कालधाणेन 

छः स्फ टोऽगुं वच्छ ऽन्यथा वा परिलेखतोऽम्''भि०। 

दटसासेनेोनख स नैक्यार्भस्य वर्गात् तत्काल विक्तेपवगे यो- 
नान्दृलं गत्यन्तरां शे ठ भजेत् । फलेन स्य यैस्थित्वधे होनं यदि 
स्साशिके पासः। यदि मौचिकस्तदा मौकिक' ोनम् | 

शेषमिकाला भवति। सच स्थलः । अथ तत्कालथ- 
रेखय आनीयते स सच्छासन्नः | एवमसत् स्फ्टः 

सात् । अमिटकालमगृ परिलेखादे वच्छे । 
अल्रोपपरिविंलोमगयितेन,खासोनमा नेक्यादै' कथंश्तत्का- 
लशर; कोटिस्तहगा न्रपद् भुजः । स गव्यन्तरांशेर्विहतः 

फन्तमिदटकालख मध्ययज्खय च साषनान्तरमत, खस्यिदय - 

ब छोधितमिल्य पपन्नम् "प्रमि ०। 
इदानीं स्यादिव्यस्यितिमाद | ““मध्ययहः 

पर्व विरामकष।ले प्राक् प्रपहोऽ््मःत् परतद्च क्तिः । 
स्विलदवेनाङ्ोव्य मदेजाद्च सुंमीलनोन्मीलनके तयैव" 
शि | सटाथस् । इदनों वलनानयननाह् | 
खाङ्का€° हत स्य दलेन भक्तः स्यांदिक्ञालोलधनतं 
खवा; खु: । तेषां क्रमज्या पलथिश्विनोष भक्ता द्य - 

मौव्यां यदवाप्रचापम् । प्रजायते प्रागपरे नते क्रमादुदग्- 
यमाश वलनं पलोद्धवम्'शि ० “यस्मिन् काले वलनं साध्यं 
तखित् काले या नतवटिकास्ताः खाङ्धा € ° दताचन्द्रपदे 
रालग्रन भक्ता अक्तयद्े दिनाङ्गन, फलमंशाः खः। 
तेषां कमज्याऽ्षज्यया ण्या द्य जोवया भक्ता लग्र 
चापं पलोद्भवं वलनं जायते | प्राङनते सौम्य" परि 
मतते यास्यस् । वलनानयनसत्क्रमजपया कित् शतं 

तच्चिरासाथेमत्र करमञ्चेति विशेषणम् | न पुनरेतदियेष- 
खबला दन्यत्र सपे त्रोत्कमज्याः मरार बन्ति"प्रमि° । 

इद्ानोमायन'ः वलनमाड। “यु तायनांड्ुष- | 

कोटिशिद्धखिनो जिनांयमौव्यां १९३६७ युखिता विभा- 

जिता । दय् जौषया लब्धफलख कामुक भयेच्छशाङ्गाया- 

नदिक्कमायनम्"'शि° । “यख सायनांथख कोटिज्धा. 
जिनां ज्या १२९ ७युण्ा इज्यया भक्ता फलद चाप 

सायन" बलनः भवति | तञ्च यस्िच्रयने खष्ो वर्तति 
वहिक भवति । अन्नोपपत्तिर्गोले' भरभि° । 

द्दानीं स् टषलनाथमाह । “तयोः परलोल्यायनयोः 

रमा पयोृतेषिषुक्तेसतु॒विभिन्नकाष्वो;। या भिद्धिनो 

` मानदलेकयनिन्नो लिग््ोचुता तदलन' स्प्ट' खात् । 
यै रत्क्रमज्या विधिनैतदुक्तं शस्यङ्ग ते गो खग तिं विदन्ति "गि *। 
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'वयोः पलोह्व्रायनयोवलनचापयोः समाशयोयौगो भि- 

चाशयोरन्तर' तख ज्या मा मैक्याञ्चयुखा लिज्यया भक्ता 

फलं स्फटा वलनजप7 भवति । यरिदं वलनदयश्तृक्रम- 

लया िधिनोक्त सम्यङ्न ते गोलगति विदन्तीति गोल 

परिश्वाग्य दिशां वलनखोत्क्रमज्रयोपचयः क्रमजया 

बेति तैः सम्यक कापि नावलोकितमिल्यये; | अलोपप- 

त्तिमौले सविस्तरा | इह सममण्डलं द्रुः प्राचो 

¦ सभमणश्डसादिषट नते काले विषवन््मण्ड पराचो यावता यत- 

लिता तावत् तदक् पलोह वलनं क्ञेयस् \ अथ 

पिष्वन्ाण्डलात् क्रन्तिहत्तप्राचो यावता यतच्चलिता 

तदायनं तद्दिक् न्नोयम्ः। तयोर्योगवियोगात् श्फ्,टमिति । 

सममण्डलात् क्रान्तिमिण्ड़लप्राचो यावता यतष्षलिता 

तत् स्फुटभित्यथैः । णवं विज्छापरिखतं तदनराचपातेन 

आनेक्याङ्ग'परि णतं ठतम् । यतोऽ सानेक्याद्गहत्ते 

चलनं देयम् ' प्रभि° । इद्ानोमङ्ग ल {ल प्राथेमाड ॥ 

“निज्योड तस्तत्यमयोलय शङ्क: साङ्ेदि२,२० युक्तोऽङ्गल 
त्रिकाः ख: । स्यलाः सुखाथ' द्यु दलेन भक्तो सन्नत 

खाधयमा२,२०न्वितं वाशि | ˆमध्यप्रहणकाले य्ख 

लिप्रज्ोक्या णड; साध्यः! स शङ. च्तरिज्धथा भक्तः । 
फलं साधेतियुक्मङ्ग ललिचिका भवन्ति । अथबोच्चतषटिका 

दख दिना ्वटोभिभक्ताः फलं सारधदियुक्तं सार्थे 

स्थ.ला अङ्ग ललिशचिका भवन्ति । अलोपपत्तिः | गगन- 

अध्यस्थ यट पडहविम्ब' तख निख्िलकरनिकरपिद्ितप 

रिधित्वात् किञ्चित् ख्य श्यते । अधयोदये चितिजस्थ' 
भूग्यवद्िततत्करनिकरविशालमिष प्रतिभाति। तत् च्छव 

विशालत्व' चोपलब्धयरा बद्धिमद्धिः कल्सितम् । तद्ध गग- 

नभध्ये साधेतिकलं ३,१० । दमे साङ्ग दिकलं २,२० 
अङ्गलं कलितम् । चखवान्तरेऽदुपातेन । यदि बिन्या- 

वच्छे शङ्घावज्ग,ललिप्रान्तरं पं १ खभ्यते तदेष्ट न किनिति 

फलं साधेदवियक्तमङ्ग.ललि धकाः खुरपय्,पपन्नस् । अयवा 

श्य लोऽपातः । यदा दिनाधहलाभिरच्नतषटिकाभो 

्धपं! खभ्यते तदेष्टाभिः किमिति?प्रमि° । 

इदानीं पनादीनाभङ्ग लोकरणमाह “'ऋाभििभक्ता 

वलनेधनिम्बदोन्डन्रलिप्राः स्युरथाङ्ग,खानि। शरा यघाणा 

दये खरांगोञन्द्रपद्े व्यस्तदिशस्तु बेद्याः” शिर । 

ऋमिरङ्गललाभिवैलनविचेपविष्वच्छन्नभजकोटिकणां भा- 

च्छा | फलान्यङ्ग, लानि भवन्ति । इह रविद्मदखे शरा 

यथागतदिर यब । चन्दरप्रज्ये ठ व्यदिशो च्ातभ्याः । 

क 

अलमोपपत्तिः अङ्गलक्रणे त॒ कथितेव । शरसे हि चन्द्रः, 
शरसूखे भ भाऽतचन्द्र विक्हेपादन्यदि शि भमा वत्तं ते | तत्- 

श्यानन्नानाय चन्द्रपहणे व्यस्तदिशथः शरा वेद्या इत्प- 

पञ्चम्" प्रभिऽ ! इद् नीं परिलेखमा ङ । 

“याडार्भवेखविधाय हन्तं भानैक्यखरूडेन च साधि- 
साथम् । बाह्यो ऽन उत्ते वलनं ज्यकावत् प्राक्चिद्धतः स्यर्- 
भव" हिमांथोः । सव्यापसव्य खलु यास्यसौम्य' मौ 

तथा पञ्चिमतञ्च देयम् । परिये पञच्चिमूववं तस्ते विच्चै- 

पदिकचिद्कित एव साध्यस् । खलश केनद्रादल नागुसक्ता- 
न्यङभयान्यतः श्य भ विक्गिवा णौ । ज्यावचिजाभ्यां वलमाप- 

काभ्या दे्रौ यथाथावथ भध्यवाणः | केन्द्रात् प्रदेयो वल. 

नख खले तेभ्यः एथम्गहकखण्डकेन । ठर; ठत: 
स्पथं विठक्तिमध्ययासाः करमेरेवमिहावगम्याः "भि ०! “स~ 

परायान साद्याधेप्रमाणेन छते णे्स्यानकल्सित विन्दो तं 
लिखित्वा तस्मादेव विन्दोमानेक्य खण्डप्रमाणेन खन ान्य- 

हक गत्वा तख विन्दोरुपरि प्राच्यपरं याम्योत्तरं च ल" 

खटिक्षाया रजसोच्छाद्य रेखे कार्यं | अथ मानैक्याधेषटत्त 
वलन देयम् । तत चन्द्र सखाथिक' प्राचोचिक्कतो. 
ओौलिक प्रतोचोचिद्कत; । रवेसतु खर्थिक' प्रतोचीचि- 
तोभौचिक' प्राचोचिङ्कतः । अय मध्यवशनं यदि. विक्षेपो 

दक्षिणतो देयस्तदा दक्िणचिद्ाद्यदो च्रस्तदोत्तर चि- 

छात् । वत् कथं देयमित्याह । सव्यापसव्यं याम्यसौम्य- 

निति । यदि याभ्यवरलनः तद् सव्यक्रमेण प्राचीचिङ्ा- 

द्याम्य, दक्तिणचिद्धात् पञ्चिभं, पञिमचिङ्कादुन्तरत्तरचि- 

त् पूव्येभिति सव्यम् । इतोऽन्ययापसव्यम् | तञ्च वलन“ 

व्ावहेय' न धट्ैत् । व वलनानि दच्ा केन्द्राहलना- 
समतानि दतराण्वङ्खयानि । अथ स्यर्भवलनायात् स्यार्भि- 

क्षो सोच्चवलनापा्धौचिक्ो विक्तेषो देयः! घ च ज्यावत् । 

छथ सन्ये विच्तेषः केन्द्रादवलनसत्र देयः | तेभ्यः शरा- 

गचिद्धभ्यो गाकाधप्रमाणेन सत्रं इनत्तान्यत्पाद्य 

स्पथेषठक्तिसधपरग साः वेदितव्याः अल वासना । सामे 

नयार्षडत्ते साहकडत्तख्य सधय यदा भयति तदा चाद्य- 

आअङकयोर्बिम्बप्रान्तौ स'लमग्नौ भवतोऽतो सानेक्याधटत्त' 

अद्टिलिंखितं तश्च दिगद्धित तत्र या प्राची क्षा सभभण्ड- 

जञप्राची ततस्तस्या वलने दत्ते या केन्द्राइलमासगा रेखा 

सा कऋरान्नित्तप्राची । एव" सर्दिधां बलनम् | प्यथ 

बलनसूलाव्लप्रावदिकते प; । ५ ̀ कानिट्षमाच्या षि 

खेषो याम्योच्लरः | ए श्यशमोच्चयो; किल | खय 



उप { १३०४} 

मधग्रशरः केन्द्राहलनसूलेऽतो दत्तौ यतो सधगरवलनः 

नाम तत्कालक्रान्तिटन्तप्राच्या याम्योच्शा दिक 1 वि~ 

च पाग याहकडत्तमधपमतस्तत्र कतैषटत्ेः स्सगेमोचमधा 
भवन्तीत्य् पन्नम्” प्रभि° । । 

इदानी निमोलनोन्डौ लनेटपासपरिलेखमा'इ - । 

““केन्द्राहुजं स्ते वनख सूले थरं भजासाच्छवण च 

केन्द्रात् । प्रषाय्धं कोटि्तियोगचिद्कादुत्ते कते सा- 

कखण्डकेन । रुभोलनोन््ोलनकेट्कालग्रासाश्च वेद्या 

यदि बान्यथाऽमौ"थि०। "“संमोलनकाले वलनमानीय तत् 
प्राकचिद्कतः प्राग्बहुत्वा वेन्द्राहलनायगां रेखां लत्वा 

तद्या रेखायां वेन्द्रात पृवेवो भजो देवः । भुज्ामाव् 

तत्कालशथरप्रमाणां शश्लाकां तधा केन्द्रात् कथेभितां च 

प्रसायं थलाकासयोर्यतिचि ङ्का हका्न इत्त' विलिख्य 

संमोलनस्यानं न्यम् ¦! णएव्न्मोलनवलन' पश्चिमतो 

दच््लोऋोलनस्यानं स्यम् ¦ एवभेव तत्कालवलनभिष्टधयेन 

भ्राक् पञ्चिमतेो वा दत्वोक्गव दच्यासो ज्नेयः{ यदि 

वान्यथाभो इखागु सम्बन्धः । अनो पपत्तिः । भजो हि 

साहकमामखख्डम् तत्र शर; गोरिच्हगैयोगपदं कणः | 
कर्णाद गु हकविम्बे लिखिते रंमोलनाद्कि भवतीति रुक्त 

शक्तम् । गत॒ सा ह्रविम्बमध्याहलनद्हल् भजो दृतस्तत् 

कथं भुजो याङकमा गद खभिन्य च्छे चत्यम् यत 
कचिद् जकोटिकरेस्तपर खशत्पद्यते वदवग्यमायक्चदहुर- 

खद्धं' खात् | तदन भुजागुहिचेषः कोटिः ! णएकं भज- 

मूलादपि । विच्चेपमूकयोरन्रे रावान् भुजलसतावानू विचे- 

पायोरपि । अतो हकमागेखच्छ' भल शयुच्यते 
तदड़ष्टम्' ' प्रभि° । 

ददानोभन्यया सच्धोलनादिपरिटेसभाङ } "थे खर्ध- 

खद्यो थिखासचिङ्धे राभ्यां एयद्मध्ययरागुयाते । रेखे 
किल परगृहमोचमागौँ तयोश्च माने धिगणय्य बेदी | 

पिष्बान्तराङ्गन विधाय इन्त केन्द्रेऽथ तन्म म॑ युतिहयेऽपि । 
भूभाद्वद्धनेख विधाय रे संमोलमो्गीगके च रेदये" 
शि०। स्सेथरायन््मधूथरागृयाता रेखा काखः | 

स प्रगूहागे)न्नेयः । अथ मधप्रथरागृ् क्रिथरा- 

गुगा थगन्धा रेखा कार्यां | स शक्तिभागे^ शयः | 
नयोभैागे येः प्रमादे अञ्गलचलाङ्या भित्वा यगन 

स्वा्ये। अच विम्बान्र प्रमाणेन सूले केन्द्र रत्त- 
खत्पाद्य तद इ रख साग इवेन यौ वेगौ तसाद्योगदय- 
चिष्ठात् मूभाशूनेख दत्ते विधाय संभोखनेन्ोलने 

उप 

ज्ञातव्ये । च्ल्रोपपत्तिः। स्वमागागच्छतेा गुहक- 

मधग्रसख यत्र॒ मानान्तराभैदल्यः क भवति तत्रस्थो त- 

सख्जिन् गृहक संमोलनृन्नोलन' च यत उत्पद्यते तकति 

विम्बान्तरार्धेन त्तं विलिख्य ते स्याने न्ञातव्ये "प्रमि । 

ददानोमिष्टगुसायेमाह । “मा गु ङगूःल ्न' स्थितिखणडभक्त- 

निट खरिदाङ्ग.लसंन्नकानि । द्ाङ्ग,लानोषवथात् ख- 

मागे दत्तात्र च य्राहकखण्डडत्तम् । छत्वे खण्ड यदि 

वाऽवगस्यः स्थुल; खां परिलेख णवस्"शि ° । “इट 

भितोदटकालो बटिकादिरिनष्टस्या पिते मागाङ्ग लगु शः स्व- 

स्वित्यदं षटोभिभाजवः फलमिदाङ्ग लानि भवन्ति । 

तानौषटाङ्गुलानि स्वभागं दत्वा । कथमिति चेत् इट 

वशात् । यदि स्यशादसत इड कल्सितं तद्? खयेधरागु 

दयत इष्टङ्गुलानि देयानि यदि मध्यात् पुर्वव इष्ट 

तदा मध्यथरागुात् एवेतो देयानि । एव' रक्तिमा 

पोडवथादिषटाङ्ग लागे याहइकविग्बाद्धन हन्त विलि . 

श्गासोन्नेयः | ख' वा स्थलः छाः परिलेखः । 
चलोपपन्तिस्तैराशिकेन । यदि स्व्यं शटीभिमा गाङ्ग, - 

लानि लभ्यन्ते तदेदटषटीभिः किमिति फलमिष्ाङ्ग - 

लानि । तदग साहकविम्बमध्यमित्यथेः । तत्र साहइका- 
ज्गन इत्ते छते इषटगुसो भवतोति कि चितम्" प्रभि०। 

ददानो; यासात् शालानयनः परिजेखेनैवाडह ॥ “यासो- 

नमारेकयद्लेन केन्द्र इन्तात् टतान्मरागदले बह्हि्। 

तै ंयुष्ये खस्थितिखरडकेन मार्गाङ्ग लाप प्रथगिरकषालै'' 

शि०। “मानेक्या्न गुसोनेन केन्द्र वृत्त लिखेत् । 

तच्छादुटसाट् बहि माग खण्डे भव तस्ते खस्वितिखण्डकेन् 

ुखिते स्वमार्गाङ्ग लेभाजेय । फलं सूखशादगुत ट 

कालो भवति | मोत्तात् एतच | अनरेःपप्सिः । गु 

सोनभानेक्यदलमिदटकाले गुाद्धगुःहकविन्दभध्ययोरन्तरः 

कणं इ्ययेः | इद् पृच्धंमेव कथितम्+ तेन कर्येन केन्द्र 
बु्षात् कतादुये साग स्वर, ब्भ वतस्ताभ्यामिदात- 

पातः । यदि भागाङ्गलेः स्सिव्य्खं घटिका शभ्यन तदा 

बह्हिभूं तखरुडा्ग लेः किशिति फलनिस्काल इूति"प्रमि ० 

इदानीं गृह्ये वेमा । “ “स्त्ये खे धूमवणेः 
छधांभरदध ठष्णः रष्णरक्तोऽधिकेऽधात् | शवेखच्ने वं 

उक्तः पिशङ्गो भानेन रषदा ष्ण एष” थि । 

द्दानोमादेश्यानादेश्चानाङ् | 

“इन्दोर्भागःषोडशः खखिडितोऽपि तेज : एञ्जच्छन्नभावान्च 

लच्छः। तेजसैच्छयात् तोच्छ गोद द् थांथो नादेष्लो ऽतेाऽखो 

क इद = - गक क कह क ~ 



छ  . ( १३०५) 

गुहो बद्धिमह्भिः" शिण सूाश्टायेम् इति चन्द्रगुहणाधिकारः। 

च्य शू्यंगहयाधिकारः ततादौ नतिप्रयोजनोक्रिः । 

^दौन्तकषालेऽपि ससौ रवीन्ट् दरष्टा नतौ येन विभिन्न कौ । 

कभौच्छितः पश्यति नैकम् ले तजधम्बने तेन नतिं च व चिम',शि ०। 

“आमावास्यान्तकाले समकलावपि चन्द्राकौ नतौ खार्धा- 

दन्य यतस्ततोऽपि वा सितौ भू्य्ेनोच्छितौ द्रषटक- 

द्ध्म न पश्यति | येन कारणेन तौ विभिन्रकत्तौ | 

चन्दर्य क्ता लघ्वी अर्कख महतो । यथा चन्द्रगु हे येष 

चन्द्रख क्ता सैव मूभाया पि तत्र तिश्यन्तेसमौ भू 

मन्द् नतावपि करडोच्छितोऽपि दररकष्ल पश्यति तथाके - 

पदरेऽरबेन्दु न पण्डति भिन्नकचचतवात् । तेन॒ कारणेन 

व्ञम्वनाख्यमन्तरं नत्याख्य' च वचसि" प्रमि ° । 

इदानीं लम्बनस भावाभावं चनर्षत्वं च कथयति। 

^द णौन्तलम्न प्रथमं विधाय न लम्बनं विलिभलम्नतुल्द । 

रवौ तद्रूनेऽभ्यधिके च तत् खादेवं धने करमतच वेद्यम् "भि ° 

“खल्र लम्बन' स्नातः दर्णान्तकाले लग्न विधाय वव् बि- 

भोनं कायम् | तेन लिभोनेन लग्नेन सभे रवौ लम्बनं 

नास्ति । ऊनेऽभ्यधिके च स्यादिति वेदितव्यम् । तथा 

विलिभलम्ना दूने रवौ यज्ञम्बनस॒त्पद्यते तद्धनस'न्ञ' वेदि- 

तव्यम् । तिश्चन्तवटिकाद् योज्यमिव्य्ैः । यदधिके. 

तदं तिच्यन्तवटिकाभ्यः शोध्यमित्यथे; । अथ लम्बन- 

स्योपप्तिस्तावदुच्यगे । इइ किल सममर्डलयाम्योत्तर- 

कोणषत्तानामङ च्छे रेन परिकरवद्यह, त्तं निबध्यते तत् 

कितिज्ञम् । तलस्य" यह * भूगभस्यो द्रष्टा पश्यति । भू- 

शष्ठमस्तु भृच्छन्न' तत् च्ितिजमपि न पष्यति । किन्त 

भूम्यद्खं योजनैस्तस्मात् च्ितिजादुषरि खभगादन्यत् चिति" 

जः स मन्यते | यतस्तखादूध्वं* स प्र्ति। तदधः 

चिविजः दकण्ाज्ञम्बित न पश्यति अतो सहक्चायां 

दडःभर्डले तेषां योजनानां स बन्विन्योया लिप्रास्ताः 

कुच्छन्नखिप्नाख्ता एव परमलम्बनलिप्रा; एरमावनतिलिप्राच्च 

तास्तु गहमुक्रिपञ्चदभां यत्ल्ा त | यतो गति- 

योजनानां पद्चद्शांयो भूव्यासाङ्गम् | यदा किल 

जितिजस्यस्तदा इच्छन्नलिप्राभिनेतत्व' मतः । अथ यद् 

खमध्यस्थो रपिस्तदातं भृगमेख्छो दरष्टा भूषट्स्योऽपि 

सखभध्यस्यमेव प्यति | न कुतोऽपि नतमतस्तत्र लम्बना- 

भावः | तितिजे ठ कच्छन्नेलिप्राठल्य परमं लम्बन- 

म् अतो न्नातं खाधाच्रते दहे लम्बनदुत्परटाते | एवं 

चनद्रखापि । दशान्ते चन्द्रलम्बनलिप्राभ्योऽवंलम्बन{ल- 

उप 

राच्च शुद्धा येषं रविदक्खत्राधचन्द्रख परमा लम्ब 
लिप्राः । खय यदा दङ्मर्डलाकार क्रान्तिटत्तं भक्ति 

तदा परमलम्बनलिप्रानां घटोकरणायाचुपातः 1 यदि ग- 

व्यन्तरकलाभिर्षटोषटिकंम्यते तदा गवयन्ऋैप्ञ्चट् गांश 

ठल्याभिः किशिति। फलं घटिकाचतुटकौ चरमं लम्ब- 

नम् । अतो घटिक्ाचतुटयादुपातेन लम्बनं साध- 

यिव" युजते प्ररं यदि दङःमण्डाकार ऋान्तिटत्तम् । 

यद्ा तदपि विर्चीनं तदाद्पातहयेन | लम्बनं दि 

टङस ण्ड लसत णोत्पदयते तञ्च॒ भध्यमं लम्बनम् । तत् 

किल कणेख््पम् । तत् क्रान्तिहत्तप्राचीपरिणत कोटि- 

धप स्फ्टं भवति । यदा हङःमण्डलमेव क्रा न्तिटित्त' 

तदा तदेव स्फ्टम् | यतः क्रान्तिषटत्तप्राच्यपरया 

लम्बनस्य स्. टतम् । अत; कान्तिद तख परमनोचस्थाने 

लम्बनख परमत्वम् । परभोञ्धस्याने लम्बनाभावः | तद्ध 

तख परमोञ्चत्" वित्रिभलम्ने भवति । यदा वितिभं ख- 

ध्ये भवति तद् तच्छ्ुस््निज्याठल्यः स्यात् | तदा म- 

ध्यमसेष स्फ्ट लम्बनम् । यदा तददिविभं खमध्या- 

चत' भवति तदा तच्छङ्कुच्तरि्धातो नयनो भवति तदा 

मध्यमलम्बनात् स्फ्ट' लम्बन कोटिष्पक्रशणेन तदल्यतां 

याति। अतो विल्निभलग्नशद्खोरपचयव्थेन लम्बनसाप- 

चयः ! अतो वितिभलम्नशह्धना भध्यमलभ्बनसख सुट - 

त्वकरणेऽलपातः कन्तुः बुज्रते"” प्र०भि° । 

ऋकमेवाथं सं प्रधाय हपावदयेन लम्बनमा ह । “लिभोग- 

लग्नः वरि प्रकल्प तज्ञम्नयों ; समयोऽन्तरेऽसौ । लि- 
भोनलम्नख भवेद्द्य् यातः श््यतस्तख चरान्तका्यः | 

लिभोनलग्नाकंविशेषशिद्धिनी ऊताहता व्याशद्लेन भा- 

जिता । हतात् फलादिलिभलग्नशङ् ना तिजोववाप्न 

धटिकषादि लम्बनम्” सि०शि° | ^दर्णान्तकाले लग्न 

विधाय तदनष्टः विलिभ च ङा तयोर्विलिभख भोभ्यं 

लग्नख भक्तमन्तरोदययुव' विल्िभखोदितः कालो भव- 

ति। तेन कालेन विल्िभलग्नजनितकजवाश्च जवा- 

न््यादिभिख विप्रक्लोक्या शष्कः साध्यः । अङ्धाष दग् 

जा तच्छायाकणेच साध्यः | अथ तिभोनलम्ना्यो- 

रन्तरस्य जगा साध्या | अथ तया लम्बनाधैमल्ुपातः | 

यदि ल्ििजादल्यया विल्रिभलग्नाक्रीन्तरजयया चत्तो 

चटिका लम्बनं तद्नयाभौोदया किमिति फलं मध्य 

सलम्बनम् । चअतस्तत्समुटीकरणाथे हितौयोऽलपातः। 
यदि लिजव्राठल्यविलिभलग्न शङ्खा वे तावज्ञम्बनं लभ्यतेतदा 



खप [ १३०६) 

ऽस्जिन्ननन्तरा मते किमि्ये वं लम्बन सप् ठं अवति" प्रमि ° । । 

दडानीं प्रकारान्तरेण सप् टौकरणमाह | “फसा 

द्रवि १९ घुत् ल्िभहोनलग्नक्ेंन लञ्च खलु लम्बनं 

वा" खि शि० । 'मध्यलम्बनात् द्ादशयुणाहिवि- 

भलग्नंभूतच्छायाकर्ेन भक्ताट्यज्ञव्च तदा स्म् टं लम्बनं 

भवति । अलोपपन्तिशराशिकेन | तन्र विति 

भलग्नशङ्खोहां दशांशेन वििभलग्नयङ्् च्त्रिजा चाप- 

वर्जिता जाता युखकस्याने दादश १९ इरस्यानेः विनि- 

भलम्नकयो इत्य्.पपन्नम्” मरमि० । 

बरदानौं प्रकारान्तरेण लम्बनमाह । “लिभोनलग्नख 

रेख धङनकोषां इग्जयोनेवियोगमूवम् । स्छाद् ~ 

ङति्केद ४ युष्ठा लिमौव्यां भक्तायवा लम्बननाड््काः 

स्यः" सिर भिः) “निभोगलम्नख्च यः शङ; साधित- 

स्तथा दर्थान्तदः रवेः सख्वोपकरय्यः श स्पदे 

तावनष्टौ स्थापयिता सयोः दगजेग्र सध्ये । अथय तयोः 

अदकोयैदमान्तरपदं तद््टद्ुतिस' न भवति । प्रयभप्र- 
कारोऽयम् । अथ ठडनतेदिं तोयः प्रकार; | तयो म्- 

जायोवेगौन्तरपद' दङनतिम' ज्ञं मवति । अथ उनते- 

लेम्बन हच्यते । रडः नति्तगुः खा ब्रिजया भक्ता फलं 

लभ्बननाड्ड्िकाः ख :सल्ोपपसिः सेव । यदा विलिभलग्न' 
खमध्ये भवति तद् दःम ण्डलभेष क्रान्ति त्तस् । विभो- 

नलग्नाकेयोयौन्तरजा सेव तदाक्ख दगजा | शा चत 

यु्ा लिजायाप्रा मध्यम" किल खम्बन' भकति। तदेव 

स्फटम् ऊध्वं'स्वितत्वात् करन्ति । अथ यदा 

विलिभलन्न" ाधाज्नतम् तिर्वब्स्थितलात् कान्तिवन्तख 
तद्] तत् प्राच्यपरयास्फ्ट लम्बन कोटिष््पः भवति। 

तञ्च भितिभलग्नयकलप।तेन तथा स्फट' कोटिद्प' ल- 
तम् । तत् कयसमिति चेत् तद्धेषच्यते ! भध लम्बनान- 
यमे लिज्ञैयव विलिभलग्नणह्कः तत; स्फटत्वा् य; 
साधितो विनिभलम्नद : स टक्चये पमर्डले स्फ टस्तदुग_ 
जपा भजस्त्िजया कथं; । वितिभलग्नख यह् ङमख्डलः 
भिति मोे षचितम् ! अतस्तिजापरिणतया नतज्या 
यदानोत' तज्जात क्णख्प' तत् कोटि्ूपद्य पिलिभ- 
खम्नशद्धोरनुपातेन कोटित्व मोतभिल्य् पन्नम् | यदेव 

स्र्,टलम्बनर कोटि द्पतपपच्न तदेव ॒प्रकारान्तरेशोप- 
पादिनस् । रनेड मर्डले दग् ज सा कर्ण्पिखो । 
विलिभलगनदय या उगजा स एव दकन्तेपः सभज- 

पः । यतः क्रानमण्डलप्राच्या; शम्यण्दशिको ततर" | 
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ष्डाद्खादिलिभलम्नोपरिगतः ठक पभण्डलम् । तत 
विलिभलगनख या दमजया ख कत्त पः | तच्जनिता न~ 

1 वकल न्द्र कक्तयो याम्यो चर मन्तर' सवत्र ठचल्यमेब दरदा 
पश्यति । यथोक्तं गोले ¦ “कच्चयोरन्तर' यत् खाद्वि- 
लिभे सतोऽपि वत् । नतिलिप्ना भजः कणौ दग्कम्बन- 
कलास्तयो; । कत्यन्तरपद्' कोटिः स्फ् टलम्बनलिश्चिकाः ” 

चि०। यत् इदः लम्बनच्वेत्मतो धकतेपार्कदग जय - 
योषर्गान्तरपद दुला ङनतिभेविठमङति | पर' यथा 
स्विते गोले च्ेल्लोपरोयःन दश्यते यतो विचिभल- 
ग्नाकवोरन्तरजप्रा वितिभिलम्नशङ्कुव्यासा्ैपरिणता सतो 
दृगन तिभवति । अत एवानेनापि प्रकारेण ल्ितिजस्ये 

ऽक परमा दन्न तिति तिमलग्न श तल््ा भवति । 

ऋतोऽयमपि प्रक्ञारः पूवेठल्य एव । किन्तु दकल पार्व- 

हग ज्रयोस्तुल्ये शलाके भजकणं पे समायां भूमौ वि- 

ग्य्य तदन्रे कोटिद्पां दडः नति' द्र्थंयेत् । एषमभने 

कविधान्य् पत्ताचसारेण क्षं तुाि परिकल्यय भूलोकर्मा- 

पस इारमायाः वेते । अय प्रसुतहच्ये । अत्र किल 

विलिभलग्नख रमे दगजपयोयहगान्तरपद् तावदेव तच्छ॑- 

. छःकोरपि भवति | तत् कथिति चेत् तदुच्यते । अत 

खलस्वशङ्भ वगभणोनौ लिजपरावर्गौ दग जप्ाव्मौ भवतः । 

वयोरन्तरे क्षते विजराषग यो स्तुल्यत्वादतयो; श बां - 

न्रभेवावथिष्यते | णएवं यत्र॒ कनेचिद्धयासार्धऽपि मज- 

जगयोष॑र्गान्तरठल्य' तत्कोटिज्योऽ गा न्तर' भवतौति । 

त उक्तं लिभोनलगनख रवे शडकोवां इग.जायो- 
रिति” । दद्ुतितस्लिजग्रा पातेन लबम्बनख षटोक- 

रथम्” प्रभि° । 

दानीं प्रकारान्तरेण लम्बनमा ह ।“ शडकोस्तयोढं माण- 
योखयोवा लिजाचठयेंशविभक्तयोः खात् । यदग॑ विकच - 

षपद् दिव {विलम्बन' तह्टिक्षादिक' वा" सि०्णि° । 

““तयोरनन्तर कथितयो विलि मलम्नाक शङ को स्तिपा चत- 

धेये ना पवस्ति तयो ्वैदरगान्तरपद् तज्ञम्बन' वा भवति । 
अथ तयोः शकोग्ये" दग जेय तयोस्तरिज्राचद्धा भक्त 

वर्गान्तरपद्' वा लम्बन भवति। अतोपपन्तिः । 
खल् निष्मन्नाया दङनतेः कोटिद््पाया वषटौचतु्टयेन 

विजग्रुया चाद्षातः। ज तदुपकरणभूतयोः शङको- 

स्तट्रग जयो क्रियालाचशाथै' यदि क्रियते तदा घ 

टिक्ञात्सिकंव दङ्नतिरुत्पद्यते। तदेव लम्बनम् । 

तस्तथा कते जातमन्यत् प्रकारद्यम्'' प्रभि° । 

रक ~ न क 

क = क क श क शा १, अव कक 

॥ 
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लम्बनप्रयोजनमाडह । ^“तद्य'खतः; पवोविराम एवं स्म् 

ढोऽसजत् ख यहमध्यक्षालः” सि+भि० । "व वहूष- 

न्तकःले लम्बनसत्यव्र तदित्निभलग्नाद्नेऽकं धनमतो 

दर्यान्वटिङ्् च्वेष्यम् । यदि विलिभादधिकेऽके जातः 

वद्यं दर्नषटीभ्यः शओोध्यस् | एवमखलज्ञम्बनसंस्क,ता- 

इर्णानक्ाखाक्गग्नमानय पितिभं च लत्वोत प्रकारण लम्बनं 

खाधपरम् | तेन बणितागतो दर्यानः इनः ससकाययं: | 

शव छ्ध्याधद्वियेषः; । एव" सस्कतो दर्शन्तो यह 

खधय्रकालो भक्ति । अलोपपत्तिः। अत् चन्द्रक्ताया 

असन्चतवाद्रविकचाया दूरत्वात् कुधौच्छरतादुदरषट, रुवि- 

भणडलगामि यत् त् तस्मादधञन्द्रो ऽवलम्बितेा दश्यते 

वज्ञभ्बनम् । क्रान्तिहत्ते परभोचस्याने किल वितिभिम् । 

वश््मादूनो यदा रविस्तद्काद् लम्बित चन्द्रः ठतो भव- 

ति। चन्द्रौ हि थोघ्रमतिः। शोषे पुर्मते बुतिरेष्या। 

खतो लम्बन" तियौ धमम् | वदा वितिभलग्नाद्धिको- 

उर्षस्तदा चन्द्रो ऽवलम्ितोऽकदयतो भवति । शीघ्रे ऽसगे 

खुतिजाता लम्बनतुल्येन कालेनातस्तसख लम्बनश्डणस् । 

र" लम्बनख"सख्क,तो दर्शान्तो गुडइणमध्यकाल; खादि- 
तय् पपन्नम् । यदि तिजगराठल्यवाकेरग्ज्यया परमाभू- 
चऋस्तरपश्चदथांचठल्या लम्बनलिप्ना ४८ | ४३६ लब्यन्ते 

तदेटयाकेडगज्यया किमिति । फलः ग्ल बनकलाः | 

शधमनेनेवालुपातेन ठक्च पाद्या छम्बनलिष्ठा उत्पद्यन्ते ता 

अवनतिचिप्राः ता मुनरूपाः | धग्लम्बनकङाः कथ 

तयोव माँ न्तरपद' स्फ, टलम्बनलिप्राः । रतो दडः नव्यानय- 

नेऽकडग्जपरा करथो टकत्ते पो भूजः; अतो दक्ते पाच्लनि- 
लाऽवनतिमुजः । स्फटलम्बनलिप्ताः कोटिः । इदमख्िलं 

गोले खम्बनोपपन्तौ कथितम् । तव्या । “यतः कुधी- 
च्छ्रितो द्रष्टा चन्द्रं पश्यति लम्बितम् | साध्यते कुदवे- 

नातो खम्बनं च नतिरघा । इ्टापवर्तितां एष्वीं कचे च 

शथिद्धर्ययोः । भित्तौ विचिख्य॒तन्बध्यं तिर्यपेखां त- 

योर्ध्वमाम् । तिष्वंगखायुतौ कल्पप् क्तायां चितिजं 

तथा । ऊध्वं रेखायुतौ खां दग जयाचापांशरकमैतौ । 

लवान्, सम्मत्त रम्बनख प्रदं येत् । क भूनधातः 

शद् नयेदधश्डां मण्डलम् । दरद् भूटठगादन्यद्,दिस,ल' 
दइच्यते । कत्वायां तयोर्मध्ये यास्ता खम्बनलिश्चिकाः। 

गभ॑ ले सदा खाता चन्द्राकौ समङिप्निकौ 1 दकृतु- 

खभ्वितचन्दरसतेन तज्ञम्बन' संरतम् | इग् गर्भ्लयोरेक्यात् 

ष्मधेद नालि शम्बमम् । अय याम्योप्तरायां द भित्तौ 

£ च्छ तन (८ १२८ 

पूरःक्रमालिखेत् । ये कलते भगडले ते त॒ न्ये विक्तपभ- 
ण्डके । तिभोनखग्नटम जया या क्ष ठकत्तेपो इयोरपि । 
तञ्चापांशेनतौ विन्द् कत्वा वितिभसंन्तजौ । पाग्बह्.कद्छत्- 

तचन्द्रवितिभख नतिनतिः। कशयोरन्तर यत् खादहि- 

िभे सवेतोऽपि तत् याम्यो त्तरं नतिः साऽतु ठक्च षात् 

साधते ततः। यतु वत्र नताद्काद् धशन्द्रावद्म्बनम् | त- 

इडग्व तते {न्तर॒चन्द्रभान्वोः पूवापर ठु तत् । पूरव्वापरः 
च याम्योाद्ग जात तेनान्तरहयम् | अलापमण्डलं प्राचो 
तत्तिर्य्यग दत्रिणोत्तरा | यत् प्व परभामेन लम्बनाख्ड' 
तदन्तरम् । यद्याम्योत्तरभातेन नतिसन्न' तदुच्यते । ब- 

तिचिध्रा भुजः कथो दिग लम्बनक्षलास्तयोः । श्बन्तर पदं 

कोटिः रूफ टङम्बन लि धिका: । परलम्बनलिप्रा ४८८४६द्गी 

लिज्खा १५२८ पघ्रा रषिदुग जग्रा । टदग्लम्बनकलास्ताः 

खरे कचे पयोनेतिः । मत्यन्तरख्य ७११२७ गिं यः 
४८८४& परलम्बनलिध्चिकाः गतियोजन ११८५९८४५ 

तिथ्य'य ७६. ०८३५ कदकशख वतो भितिः। ख्ुलोभ्बनकला- 

नाद्यो गव्यन्तरलवोडताः । प्रामयतो रवेचन्द्रः पात् 

एढे ऽवलम्बितः । शीषोऽगमे युतिजाता गम्या एषते 
अतः | प्राग्टणं तदनं पञ्चात् कियते चम्बन" तिथौ । 

अाम्योत्तर शरस्तावदन्तर' अथिद्धययेाः । नतिश्षथा तया 

खात् सखतः खात् स्छ्टः चरः” प्रभमि° । 

ददान सर्त्मकारेश्य लम्बनभाह ““लिभोनखग्नख्य नर- 

च्छम् १९ ज्ञो दन्ते १९ निभक्तः परस"श्रकः खात् । 
खग्नार्बयारन्तरकेटिरेजे पिधाय दोजोपर्याि- 

यागात् । खन्नब्युतात् काटिशुणख ज्या मूलं तिः 

कटिगुखणत् परज्ठ् । त्या. ताह्ञन्धधनुःकलायासख 

चाऽस लम्बनजाः खढत् खु" सिण्थि० ! तिभो- १ 

नलग्नख य: श्ष्कुः ख त्रवोदयुणे दाति ङ्गक 
फलं परस न्नं भवति । दर्थान्ङ्खे यज्ञन तस्ादकौ- 
नाद्भजकेटिजेयं धेय तत् दाज्रीया अनन्तरानोतख 

च परस्य ये षिबेगस्तखाहरमीदवात् केाटिजयावगेश्य बु- 
ताद्यत् पद' स कणैः । केटिजरापरभेर्वातात् तेन कर्येन 

भक्ताद्यत् फलं तख चापे यावत्यः कलास्तावन्नो लम्बना- 

सवः खछठदेष भवेयुः । अनपपत्तिः । यदि निजग्रातच्ये 

१२१ वितिभलम्नयङ्खोः परमलम्बनजाठल्यय॒खकेन ति~ 
जरा इरस्तदा -तमाद्शयुणकेन क; । फलं दातिथत् 1 

चख परसन्ना कता | अधोाऽधःस्ययोरपि चन्द्राऽकयेः 

क्रियेपव'ा राथेमन्यथा कल्पित" कम्बनचे तम् । तत्र 
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तावत् परम" लम्बनछच्यते । र्ता घटिकाः किल परमं 

म्बनम् । तत् त लिज्ाट्डे वितिभोनलग्नश्ङ्ौ । वादं - 
षटोनां यवन्तोऽसश्ख्ावत्य ए चदनि शतिभागानां कला 

भवन्ति | अतस्तिजापंमूतक्षान्तेः कशानां ठतलदरास्तदा 

परमलम्बनासवे भवन्ति । यदा इग लिमलग्नयहुस्ति- 

जा1तेधऽख्यो भवति तदा तचज्जनितक्रान्ते, कलन ठ्ल्या 

भवन्ति । अति पिलिभलग्नशङ्कजनिता ब्रान्तिजया तदा 

परभचमभ्बनासूनां ज्या रावतीन्ववगन्त्यम् | अथ पूर्वापरा 

यताया मितत द््तरपाधरः लिजपरािताज्गुलककटेन इतत 
मालि तक्ब्ये तिये खामूप्व रेखां च क्यात् । तत् 
किलं यन्द्रक्शाडेत्त कल्पम् । तन्बध्यादुपरि परमलम्ब- 

माद्वजनन्नरे भूं त्त" विन्दुः सत्वा तत्र॒ तेनेव करककैटेना- 

न्य त्त' विलिखेत् । तन्ध्येऽषयन्या तिर्ययेषठा कायां । 
ऊध्वं रेषा सर्वीपरिते नेया । तत् किलाकेकच् दत्तम् ।: 

ते वत्ते चक्रौथेषेटिकाषद्या चाद्धेय। ऊध्वं रेखायुतौ 

दशोरपि वित्भिलम्नयं ननो विन्द, कायौ तते वितुभल- 
ग्नाकन्तरभागं रिक्तायां वितिभलग्नान्नतः रवि क 

विन्द्" क्यात् । णवः चन्द्रविविनाङन्द्रकज्ायां तरे 

भागनेत' चनदरविन्दु च । तते भूविन्दोः सकाथा्न्द्र- 

्बिन्द्परिगत शूल् प्रायम् । तत् सूते रविकवायां 

खगति तत्घ.य[बन्दोरन्तरे याबल्यो वांटकास्तात्यस्तस्िन् 

काले लावनवषटिका नेयाः । णविषे चेते ऽख्ख खम्बनख 

सा्धनोपपत्तिगुं इणोचफलकवदुन्पद्यते । . ततु रविककां 
कलासण्डलं, चन्द्रकत्ां प्रतिमख्डलं, परमस म्ननाचुजयाम- 

न्त्फलजां पितिभलग्न सषडभं थोघ्ोञ्धं प्रकल्पा येषा 
क्रिया । रुतदानयन' किञ्चित. सयलम्"”" प्रभि०। 

अथ नत्ययसरकेनहोड कचोपावाह । “दग जव या विलि- 
भलम्नगङ्ोः स रव टकक्ेप दनद तावत | सौम्ये ऽपे 

विविभजेऽधिकेऽक्ात् सोस्योऽन्यणा दकि एर्व वेशाः । चा- 
पौरुतश्चाख ठ खक तख तिभोनलम्नो च शरेय जीवा "7 ०। 
पूवां गम प्रागेव व्याख्यातम् । सोऽवीडकमेपः सौन्यो 

याम्यो वेति न्तानायेच्यते] तत् विलिभलग्ञखा पमे सोन्ये- 
ऽचाेभ्योऽधिके सुति सौम्यो न्नोयः। इतेऽन्यथा याम्यः। 
अथ तख दक्ष. धच; कार्यम् | विलिभयग्नं चन्द्र 
प्रकल्प पाततात्कालि नचन्द्रदेजेधृतयेव' पि्तेप साधुः| 
तेन विलिभलग्नविन्धेपेख तदह्.क्ेपधनुः सर व्य॑न्् । द- 

कदिथोयौगो भिच्नदिथोरन्तरमिल्य् । स्कतिवथा- 
चन्द्रदक्चपद् दिक् । तख जीवा हकङिप दृन्दोरिव्यग 

सम्बन्धः| अलोपपस्तिः । विलिभलग्न' करानिधरत्ते तद्भ्न- 

सवशात् कटा विट्(शखोत्तररत्तात् पन्य'तः कदाचित् प- 
असतो भवति । यद्युदयलम्नशुत्तर गे ले तद। पुषवंलो भवति । 

तदन्यथा प{ञ्िभत इत्यथ; | खाधा{इिनिभलम्नोपरिगतं 

कजे पमर्ूडल यत पिलिभे लगति ततादौ न्तरऽकं 

हकल्ेपचापांथाः । यत्न विमण्डले लगति तत्खाधा- 

न्तरे चन्द्रडक्तेपचापरंथा; । त्ने तथोंकदेपौ" । 
“यदा कवामर्डलं खमध्य भवति तदाः तख द्ड- 

भण्डलाकारत्वाटाल कत्र स्यितोऽपि खद्धो लभ्नितोऽपि 
कत्ताभर्डल' न त्यजति । ऋतेऽलावननेरभावः | यदा 

खार्धात्रतः विधिभलगन' दलितः । तद् तिरश्ी- 
नत्वात् क्रलिडत्तख्च तलस्यो रिष्ट डः म ण्डलगत्या- 

वलम्बितः क्रान्ति्टत्तहक्षिणतो यावतान्तरेख दश्यते ताव- 

वो तद्ध नतिः | ण" वितिभलम्नं यदि खाधा च्रतत्त- 

रतस्तदो त्तरा नति; । रः चन्द्रशापि नतिः। किन्तु 

चन्द्रकत्तामरख्डल विम णड ठन कत्म स् । यनरुन्द्रो वि- 

सण्डले भ्रमति । अतः खाधाहिमख्डलं यावता नत 
वाश्द्रकतेपख चापम् | तच्छा तदूकनतेपः | 

कचेयथशात् तिरद्ोने स्विते विम ण्डले शति उ मण्ड - 

मत्या ऽयलम्बितख चन्दरश्य विम ्डलेन सह यदन्हर' द्- 
किणोत्तर' खा चन्द्रनतिस्तस्ख हक्तेपाद्।ग च्छति” प्रमि ° | 

“क्से पाच्नतिराधनमाहइ । “हकयेप इन्दो निज- 

सधग्रमक्तितिथ्यंशनिषौ िगुोज्नो तौ । नतो रवीन्द्रः 

समभिच्रदिक्तो तदन्तरेक्य ठ नतिः श्छटःऽन" चिम, 

“तो चन्द्राकेयोढं कच्तेपौ खखमध्यभक्तिपञ्चदथायेन यु- 

शितौ लिजराभक्गौ फले तयोनेतौो मवतः | वयोन्योः - 

समदिधोरन्तर' भित्नदिथोयीगेा रविगुहे ख् टा बतिम- 
वति। अनोपप्तिस्् राशिकेन । यदि विजान 

दक्षेण परमा भुक्रिपञ्चद्थांयत्च्य। ननिरंभ्यते वदे- ` 

नकिम् । फलः नतिकलाः | अथ तयोनैन्योयौगवि- 

योगक्षारखर्च्यते | यथां दिशि चन्द्रो नतस्द्धां दिशि 

यदि रबिस्तदा नत्योरन्तरे्च चन्द्राकेयोरन्तर' श्रांत" 

भववि यदा भिहदिणौ नतौ तद्? तयो्यागेन चन्द्रारेयो- 

रन्तरछच्यते"प्रमि° । इदानीं स्फ टमतेरेवाशबनभाङ् । 

<टकतेप इन्दोधिं षयो पिभक्तः विन्द्रः 1४ {सप् 2े- 

वाधनतिभकेहाः। लषुजयकोल्यो द्ियष्ोऽभकः बश्यथ- 
युक्रोऽवनतिः स्क्टा वाः"थि*] “चन्द्र दक्चेपौो दिथ्रो 

मूक्,१४१ भाजितः फल म् ठेवादनतिः । यदिण्षु 
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लकोत्यो विधढककेपस्तदा दिशः पञ्चभक्तःकद्ति फल) 

षद शथुक्तः फ् टेवावनतिभवेत् । अत्रो पत्तिः । तल 

खल्मान्तरत्वा ऋशिडक वेपदल्य मकेडक्च्तेप' परिकल्पय 
भक्यन्तरपञ्चद्यांथेनालुपातः। यदि त्रिजपादले] इक् 

क्षेपे भुत्न्रपददथांयभिता स्णुटा नतिसंम्यते तद्ा{भौ- 

देऽखिन् किमिति। अन भुक्यन्रपञ्चदथांथो युणस्ति- 

जपा इरः । य॒ण्टकदरो गुखकाद्धनापवतितौ। जातः 

अखकषस्थाने इयः २ इरस्याने किन्द्राः १४१॥। णवं 

उष्व्जकाभिः। लषुजकाभिसतु युणकस्याने दयं २ 

कृरस्याने कविचिच्ननाः पञ्च । ५५। ते खयै 
पद् ल्लताः ५} अतस्तत् फल सखव थयुत' शतम्" प्रमि ° 

ददानो स्थे लम्बनावनतो चखायेमाह । “बिभो- 

मलम्नख दिनाधेजाते नतोद्धतजेद यदिवा इच्छाथैम् । 

दुक पशु पटरिकल साध्यं सखल्पान्तरः लम्बनक 

न त्रिध” गि ° । “लिभोनलम्न' चन्द्रः प्रकल्पय तख क्रान्तिः 

शरचच साध्यः | तेन शरेख क्रान्तिः सस्काग्यां | सातख 

ख्फ्टा कान्तिः | पलावखम्बावपमेन सस्ल,ताविन्यादिना 

गतांथा उच्नतांथाच्च काय्य; ¦ तव्लेय विलिभलम्नख दि- 

माधेजति गतोच्तलेय । अतोज्जतरां विनिम खम्नद ` 
नत्र चन्दरढश्ये प' च परिकल्यमोक्वज्ञम्बन' स्ल्पान्त - 

शमवनतिच इच्छां खाध्या । अन्नो पपत्ति; । रितिभलम्न- 

अङ्कोराशज्णव दिनाधेगद्ुखड.ग्जपासन्नो दुक्षः परनि ०। 
इदानीं नतेः प्रयोजनमाङ् | 

“ख्ोऽन वाणो नतिस'खतोऽखात् प्राग्वत् त्रषाध्ये 

स्ितिभदं ख "थि" । “अल छयेगृहखे यः पूरवच्छर 
ऋागच्छति । चसौ नत्याशकतः सन् रूप् टो भवति । 
अन) तदुक्त' भवति| गख्ितागतो दशान्क्षालो लम्बने- 

नादलत् रक् टोलतः स किल गुहमध्यकालः । तन्न तात्- 

कालिक सपात' चन्द्रः कत्वा विच्तेपः साध्यः | अय 

स्थिरखम्बगकले यद्धितिमलग्न" तख्धाद्वनतिः साध्या । 

लया ख विपः खस्क.तः | स मध्ययह्णविक्तपःरक्टो 
 भवतोत्यवगनव्यम् | ततो मानार्षयोगान्दरयोः कतिभ्याम्” 

इत्यादिना स्थितिमदेशख्डे साध्ये । अतोपपत्तिः । 

चन्द्रर्याने कऋरन्तिनिख्डलविमण्डलयोन्तराल' वित्तपः । 

चन्द्रो विमरडले, रविः कु न्तिमख्चेऽतकनेर्विचे पो याम्यो - 

लरमन्तरम्। परं यदि भूगर्भो दृषा ! यदा तु कथेनो- 

च्छितो भूप्ररस्यस्तद्ा रषिकल्षामण्डला चन्द्र कच्चामणडल- 

भो इक् पवथाज्ञम्बितरः भवति । तद्याम्योत्तरभात्रेत्न या- 

बता लम्बितं तावतो नतिस्तदगुा्छरोऽतश्छवा शरे खख्कते 

रू, ट मकेन््ोरन्तर' भवति श णव स्फ,टशर्: । यथोक्त' गोच 

“याम्योत्तर' शरस्तावदन्तर' शशिष्येयोः | नतिश्लया 

वया तद्ात् रुंस्ल.तः खात् स्प,ट; शरः” शि । 

ददानो स्य रखक्तिसन्मरःलनादिकालायमाङइ ।८.तिचःन्ता द 

खितागतात् स्वितिदलेनोनाधिकालम्बनं तत्क! लं)कोत्यनतोष- 

सं स्क, तिभ उ स्त्यध हो ना धिके । दर्शान्ते गश्थितागते धनगणं 

षा तद्िधायाशटज् न्ते यौ प्रगृहमो हस तसमय्रायेवं गुभात् 

प्रसफ् टौ । तन्ाध्यकलान्तरयोः समाने शख 2 भवेतां स्थिति- 

खण्डक च । दथा न्ततो मददलोनयुक्तत् शभ्मोलनो की लन- 

कालः एषम् ।सत्मकञारेख पिलभ्वनं चेत् सत् स्फ.टो प्र- 

पहमोलकालौ । किलत वाखावनतो एगख तात्कालिका 

म्यां विधविलिभाभ्याम् "चि०।श्रथम' यौ गणितागतलि- 
च्रनस्तात् स्वितिदलेनोना धिकाजञम्बन" साध्यम् । ससय 
स्थितिदकेनोनात्, मोच ऽधिकादिव्यर्धः । ल किल सरथ 

कालः साध्यते | तत्र गखितागततिषदनात् सि्वजेभनात् 

प्राग्व ज्ञम्बनमानोय तद्नष्ट ख्यापयित्वा तद्गखणितागते विश्य 

न्ते स्थितिदलेनोने धनश्डय' वाक्यम् | ख स्थूलः 
ख्शकालः | नन्ध्यक(लयोरन्तरः सबलं स्थित्यरबम् । 
तच्जचितफलोनात् समक्लेन्दो; शरस्तत्कालषिलिभकाङ> 

जनितया नत्या सस्ल.त; सात् । ख् टषिश्येषात् एनः 
स्ित्यधैम् । तेन स्थित्यधेन गख्ितामते दर्थाने जने 

वज्ञम्बन धनक्छय' वा कार्यम् |. णव कते सति याधान् 

कालस्तावान् ्यथंकालः | टकमभलदिति | स््मध्य- 
गुङकाखयोरन्तर' सा धिक' स्वि " नेवम् । स्थ 
कालात् इनरुम्बनमानोयानट' स्वाष्यम् ! अय सार्थिक- ` 

स्वित्यधं बटीफडेन चन्दरमूनोलय शरः साध्यः! अ- 

मन्तरातीतषित भलम्नाच्नतच । तया स्मटौकताच्छरात् 

एनः स्विवय्गम् । तेनोनिते ग खतागते दर्थान्ते त- 
ज्न्ब्त' धनच्छण' वा काययंस् । एव स्फाटः स्याल: । 
असञ्दिति यावद्विथेषः ` मौचिकाथे' मध्यस्रडकालो- 

लसित: क्मकालोल्तिच्यन्ते योजा । वत्राखलङ्ञ- 

भ्बनान्तशरमथस्यि्या गखितागततिश्यन्तो युतः साः मोच- 

खितिरेखखछ ष्टा । तङ्धम्बनान्तर थरोत्यस्थित्या वार' वार" 

पूवं दरथान्लोयोजय्रः । णव ̀  स्थिरलम्बना न्तर शरो स्थिति- 

मौ चस्थितिन्नं था । संव भोशिकम् | एवं खितिदले- 

नाढप्रादखितामतान्मोच्वकालोऽपि। तत्र चन्द्रषावतात्का- 

लिकोकरणे फ घनम् । एव' मोलमध्य यङ्काववो - 
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शन्तर' सौलिक' स्थिल्य्ंम् । णव सदंदलेनोनाइणि- 

तागतात् स्मीलनकालः। मदेदलेन युक्तादन्मोलन- 

कालः । सभ्मोलनमध्ययहकालयोरन्तर' प्रथम स्फ्ट 

मदाङधंम् । उन्ोलनमध्ययहकालयोरन्तर' . हितोयम् । 

यद्यखजद्विधिना लम्बन" क्रियते तदेवम् । यदा घनः 

सलदिधिना लम्बन" तदा सथेकालो मोच्तकालोऽपि स~ 

कदेष शफ टो भवति । किन्त तत्राय विशेषः स्यथ. 

काले सोशकाले वा पनर्पिलिभलम्नः सत्वा तखान्नतिः 
साध्या । तया तत्कालभवो विक्तेषः संतः सन् श्फ़टः 

स्वार्थिकः । भौशिको वा स्फटो भवति । नचेदेव' तदा 

ख्य.लः | अललोपपत्तिः स्थित्यधौनयने पृ- 

क्गौव | ततृरू् टौकरये प्रोच्यते । गखितागतो हि द्था- 

न्तकालो भध्यय्रहकालो भवितमरेति चन्द्राकयो- 

श्लन्र ठल्य वात् । स्यिव्यद्धेनोनो दर्थन्तकालः स्सशकालो 

भर्वात । युतो भोचलकालः ! अथच दृष्टः क्ौच्छित- 

व्वाज्ञम्बनषत्यन्नम् ! अतस्तन शतो द्शान्ता मध्ययष्ह- 

कालः स्फ्टो भर्वात । ए स्ययकालोऽपि तत्काल- 

जनितलम्बनेन संखक,तः स्फ्टो भवितमष्ेति । या युक्ति 

मैध्यपरहणकालण लम्बनसंस्कारे दैव स्य्थमो्चसम्नील- 
नो्धीलनकालानां, किन्तु स्प यैभोचकालस्य लम्बनसंस्कारे 

क्रियभाश्ये कालन्यताच्छरः किञ्चिदन्यथा भवति। 

मतिञख्च किङ्किदन्यादथो । तन्स्क. तिभव' स्ित्यङसपि 

किञ्चिदन्धादथम् | अतस्तनोने गखितागते दर्थान्ते तक्ञ- 

म्बन" धनद्धण' वा करत" युज्यते । अत उक्तः तत्का- 

लोल्यनतीष खं खक, तिभवस्विल्यङ्गहोनाधिक इत्यादि । यद्य- 
सङृदिषिना लम्बन" तद् षुनः पुनलेग्बन' नतिश्च | तया 

सत्काखधरः स्फटः स्थित्यां किल क्रियते| तदा 

श्िल्वधं श्लृट' भवति । तदा तत्काशरोऽपि ष्फ.टो 
भवति | स ष क्पाथिकः शर इति बेदितव्यम् । यदा 
नः धशदिधिना चैम्बन' तदा पुनःपुनः शरख नतेच्ा- 
करणात् स्यावः चरः एनः कर्तः न यच्छते | अत 
उक्त किन््त्र वाश्यावनतो पुनद तात्कालिक्ाभ्यां विध- 
विलिभाभ्याभिति" प्रभिताश्चरा । 

ष्दानीं विशेषम् । 

पष शयाङ्गपहणोक्तमत् स्फ्टेषजेन स्थितिखण्ड 
केन | इतोऽथ तेने तः स्मूटेन बाहः स्फाटः खाद् 

यहणेऽत्र भानो; । सासाञ् कालानयने फल" यत् सूक 
टन निष खितिखख्डकेन । सम्.टे पु जे नायडु. तं तत् 

स्थिव्यङ् शुद्ध भवतोषटकालः"' इति शिड्ान्तथिरोभणिः। 

“खल्र रविगुहणे विम्ववलनभुजकोद्यादोनामानयन' ग- 

शाङ्गगुहणोक्गवत् वेदितव्यम् । किं त्वत्र भुजसाधने विशेषः 

अल पूवांनयनेन यो भृज चागच्छति । असो तत्का लस् - 

टशरजनितेन स्विच्धेन च्यः स् टेन स्थितिख ख्डकेन 

भाज्यः । स्फ्मध्यकालयोरन्तरेण भाज्यः इत्यथः | फल 

स्पटो भुलो भवति" “गुाखोनमानेकयदलख्ध वगा दि्तेपलला 

रद्हितात् पद्" यत् \ गत्यन्तर तमिति” यत् फल 
लभ्यते तख स्फटोकरणम् । तत् फल श्छटोन स्थित्यं 

धेन स्ययैमध्यकालयोरन्तरे गुखित' तत्काल्फट गररज्ञ 

जितेन खित्यधेन भक्त स्फ्ट' भवति । तत् खस्थित्यद्, 

च्छुदमिच्कालो भवति । खच स्पर्णादगुतो मोक्षात् 
छतः । तस्मिन् कले नतिसंस्क त" शर एनः लत्वा गासो 

नमानेक्यद्लख वर्गादिक्तेपलयेत्यादिना फल" रशाध्यम 

तत् फल पुन, स्फट कत्तव्यम् | एव यावदिटकानः- 

ष्फटो भवति तावद्सटठत्कमे | अल्रोपपरत्तिः। भजा- 

नयने पूर्ोक्तव । तत्ख् टीकरणे प्रोच्यते । यथा चन्द्र 

गृण स्थित्यधे' शरमानक्याङ्गयोवं गान्तरादद्ध त" तयेदा- 

ष्यानोतम् । तदफ्,टम् । खम्बनस "सकारे ठते रू शं मध्यग्- 
इकालयोरन्यर तत् ख् ट' स्थि म् । लम्बनान्तर सं सल - 
तमित्य: । भुजो हि स्वन्यंसम्बन्बेनागच्छति । यया 

चन्द्रगृे मध्यममेव स्थिवञ्ग म् । तत्सम्बन्धेन यादो 
भुजस्तत्ागच्छति ताऽथेतेद्ापि भवितव्यम् । वासनाया- 
स्तुल्यलात् । अय च^वीेन निघाः स्विति खण्डक ने्येबस्'" 
यदानोयते तद् श् टस्थित्यधं वोट त्वा ययक आनोयते 
तद् स्फुटस्विव्यर्धसप्बन्धो भजः खात्] असावसम्यक् । 

अतच्लख तत्का लस्फ.ट गरज निवस्थिव्य ङ सम्बन्धौकरणायालु- ` 

पातः । यदि स् टस्थिवयशरे्ेतावान् भजस्तदा तत्कालज- 4 
नितसूकुट शर भवस्थिलयङ्धेन किभिति । फल' सुटो भजो 
भवति | एतदेव विपरीत क्म गुखात् कालानयने। 

“गासोनमानेक्यदलख वर्गात् "इत्यादिना यत् फलमाग- 

च्छति तन्दध्यभम' स्व्यं दीटम् । तत् सप् टस्वितयधी- 

द्यावदहिशोध्यते तावद्सम्यागड" भवति | अतस्तख फलद 

सछटस्वि्ङ् परिणामायादनातः । यदि मध्यमस्यिद्य्े- ॑ 

जैतावत् फल तदा स् टस्वित्वहन कियदिति । अब्रय 

ज्ञभ्यते स्फुटं फलं तस्मिन् स्फुटस्यिव्यधा च्छोधिते स्फटमि्ट- ध 

सवथिष्यत :'' इति प्रमितात्तरा। 

दृृकछ हतायां गु दप्रकार ब्द. कद् फलानि चोक्तानि ववा 
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^ञ्च्छपाखःद्विशेषाच्छित्रमपि शिरः किलासुर- 
स्येदम् ] प्राणरपरित्यक्रः गह्तां यतं बद्न्त्येके। 

इन्दकमण्डलाछतिरसितत्वात् किल न दश्यते गगने। 

अयन् पवेकालाद् वरप्रदानात् कमलयोनेः । छख पुच्छ 

िभकतक्ग भेजङ्गमाकारशपदिशन््न्ये | कथयन्यम् तं - 

सरे तमोमयं से'हकेयाख्यम् । यदि मूर्ते भविचारी 

शिरोऽथकत्रा भवति मण्डली राधः । भगणाधंमन्तरितो 

ग्टह्ाति कथं नियतचारः । अनियतचारः खलवचेद् 

उपलश्िः ख्डयया कथं तख। इछाननाभिधानोऽन्- 

रेण कद्माच्न ग्टह्ाति | अथयतु भजगेन्द्र पः पुक्छेन 

सखेन वा न र्टद्धाति । खखपुछान्तरसंस्यः स्थगयति 

कात्र भगणशखाञ्गम् | राङदय यदि खाद्गसते ऽस मिते 

ऽथबोदिते चन्द्र । तत्समगतिनान्येन गुस्तः दर्नीऽपि 

दश्यत । भूच्छायां खगे भास्करमकमद्े प्रविथतौन्दुः। 
प्रप्रह्मतः पथाच्नेन्दोभानोच्च पूर्वात् । हत्त 

खच्छाया ययेक्षपाश्चन भवति दीर्षाच । निशि निग 

तद्वद् भूमेरावरणपशादिनेश् । श्र्यात् सप्रमराथौ यदि 

चोदण्द्न्िणेन नातिगतः । चन्द्र पू्वाभिखख्छाया- 

मोग" तद् विशति । चन्द्रोऽघःस्य स्यगयति रविभम्ब,- 

दवत् समागतः पञ्चात् । प्रतिदेशमतच्िलः टदख्िविशाद्भा- 

सकरपर इम् | वरण महदिन्दोः, कुगठविषास्ततो- 

ऽर्ष्डन्नः। खल्पं रतरे्यतोऽतस्तोच्छविषाणो रविभैवति । 

: रणखपरागकारणसक्तमिद' दिव्यरगभिराचार्यैः । रा्- 
रकारणमञ्खिच्नयक्तः शास््रसद्भावः। योऽखाष्डणे रा्- 

स्त वरो बरद्मणायमात्तप्नः। अष्यायनडपरागे दत्त 

दृतांशेन ते भविता | तञ्खित् कले खाच्चिध्यमख तेनो 

पचग्यते रा; । याम्योत्तरा शशिगतिग पितेऽप्य पचच्छते 

तेन । न कथञ्चिदपि निभित्तयरंहणं विज्नायते विना- 

सैस्तु । अन्यस्िन्नपि काडे भवन्त्यथोत्मातद्पाणि । पञ्च 
पहसंयोगान्न किन्र यहणश्य सम्भो भवति । तेनै च 
विनाऽम्यां न विचिन्त्निद्' विपदिद्धिः। अवनल्याके 

सख्रासो दिगच्नेया वलनयावनत्या च "अथ वेलाभेदे फलम् । 

“तिथ्यवसानादेला करये कितानि तानि मया. सण्मा- 

सोत्तरदङ्गया पर्वेथाः सप्र देवताः क्रमशः] ब्ह्मशशोन्द्र- 

कृवेरा वरुणाग्नियमाश्च विन्नेयाः } बद्धो दिजपशुरचि- 

ष्तेमारोग्याखि शखसमस्पञ्च । तदत् सौम्ये तखन् पोड़ा 

विडुषामडरष्चि। रन्द्रो भूपविरोधः शारदग्खयच्थोद्-च 

चेमम् । कौबेरेऽभैपतोनानर्धविनाच्ः सभिच्च' च| 

२२८ 

वारूणमवनोगाशुभमन्येषां चलेमसखरङ्धिकरम | श्छाय्न कः 

भिलाख्यं सख्यारोम्य।भयाम्ब् करम् । यास्य ' करोव्यषषि' 

र्भि्तं सङ्ख्यं च सखानाम् । यद्त। पर तदश्युभं न्या 

राषटटिद्ं पै | बेलाद्ोने पवैणि गभ विपिञ्च शस्छकोपच । 

चऋतिषेले कृषमफल तयो भयं खखना ञ्च | छीनातिरिक्रकषाके 

फलसखक्त पूवं शास्त्रडष्टत्वात्” । 

छथ एकनाकसे गय गुसमेदख च फलम् । 

“ख्फ्टगखितविद्ः कालः कथद्धिद्पि नान्यथा भवति । 

यदटीकश्िन् भासे खद्शं रविसोमयोसरद्ा क्षितिपाः । 

सबलल्ोमैः सङ्खयमायान्यतिगस्तकोपौचच । सस्ता 

ददितास्तनितौ भारदघान्वावनोश्वरन्यदौ खपयस्तौ 

ुभि्ञमरकदौ पापशंड्ौ*अथ्र दिनाद्यं यभेदे यारख्फलम् । 

“अर्य दितोपरक्रो नै्तिकात् इन्ति खष्यतःच | 

अग्न पंजोपियुखाधिपविप्राच्रभिणोऽयुगाभयु दितः । कष- 

कपाषरिषडि वणिक ततियबलनायकान् दितोरेऽ"थे! कारुक- 

गदृश्देच्छान् खटतोयांशे समन्त्रिजनान् । मध्याङ्गे 
नरपतिमध्यदेशहा शोभन धान्या; । ठ णमगमात्या- 

न्तःरपैष्यधुः पञ्चमे खाये । स्त्ीश्द्रात् षठोऽओेदट्- 

ख्य प्रय न्हाऽसतमयकष्ि । यिन् खाये मोत्तस्ततप्रोक्ता- 

नां शिव भनति? । ५६ 

चख थायनादिभेदे फलम्'“हिजक्कपतो ह दगयने विट्दरान् 

दक्तिणायने न्ति । राष्रूदगादिब््टः प्रदचिणं इन्ति 

विप्रादीन् । श्लंच्छान् विदिक्स्थितोध्वयायिनच्च इन्या- 

इताशसक्ांख्च । सलिक्चरदन्तिषातो याम्यनोद्मगााम- 

शुभः। पूर्वेण सलिलपूणां करोति वद्वधां समागतो दयः 

पञ्चात्कषेकसेवकवौोज विनाशाय निदि पाञ्चाल- 

कलिङ्गच्रसेनाः काम्बोजोडुकिरातश्स्त्रवारत्ता;ः” 

अथ भेषारद्राशौ गासफलम् । “ज्ञोवन्ति चये 

ताशटत्या ते पोङ्ाख्पयान्ति मेषशंस्य । गोपाः 

पशवोऽथ मोभनो मसुजा यै च मद्त्वमागताः । 

पीडाश्पयान्ति भास्करे गुते शोतकरे ऽथवा पे । भियुने 

प्रवराङ्गना छपा ग्टपमाला बलिनः कलाविदः | यश्च 

नातटजाः सर्वाहिका आषगाः चद्जनेः समन्विताः | 

चआाभोराञ्द्धपरान् सपह्छवान् सह मल्लान् मत्छकृदञ्छ- 

कानपि! पाञ्चालानज्विकलां ञ्च पोडब्रतयन्नः चापि निहन्ति 

कटे | सिंहे एकिन्दगणमेकलसत्वयुक्तान् राजोपमाच्नरप- 

तीन् बनगोचरांच । षे त॒ सखकविलेखकगेयसक्तान् 

न्त्य सकतपुर थालियुतां देशान् । ठलाधरेऽवन्त्य परा - 
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न्दसाधून् बणिगद्श्णान मङ्कच्छपांख। अलिन्यथोदुम्ब- 

रभद्रचालान दर भान् सयं) घेयरिषायुधोयान् । धन्विन्यमा- 

व्येवरषाजिविदेहनलान् पाञ्चालवेद्यबणिजो विषमायुध- 

शान् । हन्धारष्छगे त भाषमन्तरिलानि नोचान् मृन्तौष-. 
धिषु कशलान् स्थविरायुधीयान् । कुर्द ऽन्तभिरिजाक्ष स 

पञ्चिमजनान् भारोडद्ांस्तस्करान् अभोरान्दरदाखेसिंह- 

धरकान् हन्या नया ज्यंरान् । सोने सागरक्ूलसागरज- 
लदरव्याणि मान्यान् जनान् प्रान्तान् वाख पजोषिनिञ्च भफलं 
कन्म पदे थाहदेत्” ताराफलं कम्पं विभाग शब्द् शच्छते । 

छथ यासमेदनामतत्फले "सव्या पसव्यलेहयसन- 

निरोधावमदैनारोहाः । आघ्रात मध्यतमख्भोऽच््य दूति 

ते दश स्रासाः | सव्यगते तमसि जगच्जलक््त 

भवति शछदितमभय' च । अपसव्य नरपति7स्छाराव- 

मर्द; प्रजानाशः । जिद्केव लेढि परितस्तिभिरलदो 

भर्डल यदि स॒ लेहः । प्ररुदितसमस्तभूता प्रभूततोया 

च तल जहो । ससननिति यदा ब्रमः पादो बा 

ग्टद्यतेऽयवाष्यञ्गम् । स्फोतन्पवित्तङानिः पोड्ा च 

सूफोत्टेशानाम् । पन्ते ग्टहोत्वा सध्ये पिर्डोशतं 

तमल्लिकेत् । स निरोधो विन्नेयः प्रभोदलत् सब्ब मूता - 

भाम् । आअवमदनभिति निःयेषमेव सण्छधादय यदि चिर 

सिष्ठेत् । इन्यात् प्रधानदेथान् प्रधानसूपां खच किनिरमय; । 

त्ते गृहे यदि तभच्वतृचणमाइत्य दण्छते भूयः । आं 

सोहणमित्यन्यो ऽन्यमदनेभयकर' रान्नाम् । दर्पेण वेका 
देशे खवाष्यनि;श्रासमाखतोपहतः । दण तात्रातं तत् च- 

इष््ड्द्ावद्ं जगतः । मध्ये तसः प्रवि" वितमस्खा म~ 
ख्डल' च यदि परित : । तन््ध्यदे नाथं करोति कच्या- 
मयभय" च ।प्यन्तष्वतिब्लं स्वस मध्ये तमस्तभमोऽन्त्या- 
ख्यम् । स्धानामोतिभय" भवम सतस्क राशां च” । 
अथौत् पातिकरा वसु मेदे फलम् । “चरेते चेमञ्चभिचं 

ाह्यणपोडां च । निदिगेदराह्णौ। अग्निभयमनल्ें 
पोड़ा च ताशञ्तौनामू। रिते रोषोलवणता 

सखयानाभोतिभिच्च विध्व'सः। कपिले शष गसत्वज्ब् च्छ- 

ध्वसोऽय इुभिंचम् । अरुयकिरयातख्पे दुभिलादच्यो 
विहगपोड़ा । अधमे तेमञ्धभिच्मा दिशेन्मन्दद हिः च । 
कापोतारुणकपिलण्यावाभे श्खयं विनिदे श्यम् । कापोत 

द्राणां व्याधिव्रः ङष्णयणञ्च। विमलकमख्विपोताभो 

वश्यव्वंरो भेत् घभिचाय । सा्चिद्मत्यग्निभयं गौरिकख््पे 
ठ उुद्धानि। दूर्वाकाण्डश्यामे हारिद्रे वापि निर्दिे- 
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न्मरकरम् | अशनिभयस्न्प्रदायो पाट ङ्मोपमो- 

राद्धः पांशुगिलो्तद्ध्पः च्न्ध्व'साय भर्षति बरस 

बालरविकमलद्रचापष्पभ्टच्छस्लकोपाय । शिरोमण क्गो 

गासभदे गासवसाभेदस्तु खाभातिक इन्दविरोधः | 

अथ गन्हभदेदशने फलभेदः पश्यन् यस्त 

सौम्यो ददमधतेलक्याय रान्ना च | भौमः स 

रुविषदे शिखिकोपः तस्करभयं च| राकः सद्य 
विसदे नानाक्खेथांच्च जनयति धरिन्रयामु । रविज 

करोटिः दुभि" तख्छरभय' च । यदशुभमवलोकना- 

भिक्तः यह्जनितः गृह्ये प्रोचणेवा। चरपति- 

यर्णावलोक्कं तच्छ,मष्ठपय ति जल रिवाग्निरिद्धः' । 

छव गुलोत्तरषण्मासाभ्यन्तरे धनगते भूकम्यादौ ष- 

पातेन्द्ना र्यसखेव भौमाद्पद्धय्ाष्याच्छादसन्प्रनेन त- 

यातवे खओोत्पातिकं मृद तेष्वनिटफलानि लोक्तानि यथा 

“गते क्रमाच्निभित्तः नगो मासष्टकपरिद्ड्या 

पवनो ल्कपातरजःज्ितिकम्यतमोऽशनिनिपातेः। खवन्तिका 

जनपदाः कावेरीनर्मद्तटाश्रयिखः | प्राच महजपतयः 

पौडगन्तं चि विद्ते गच्छ । अन्तर्वेदीं खरय नेपाल पूवं 

सागर शोणम् । स््ीन्टपयोधकुमारान् सड विद्धि 

बधो इन्ति। गुहषोपगते जीवे विदच् पमन्बिगजहयः 
श्वसः | सिन् तटपर दिनामय् दण्द्थिं खंचितानां च । 

श्टगतनये रा्छगते दसेरकाः सेकेकयाः सयौधेयाः । च~ 

श्यावता: शिबयः स्तो चिवगण्ाच पौद्यन्ते | सौरे भर्भव- 

इन्करसौराष्ा धाबरोऽवं दान्त्जनाः । गोमन्पारियाला 
चिता नाथ बजन्त्याशु” 

अथ मासभेदे यासफलम् ।“(ात्ति क्यामनलोपजी विभ- 
मधान् प्राच्याधिपान् कोप्लान् कलमाधानय शरसेनस- 

हितान् काशीं च सन्तापयेत् । इन्याद्ाशु कलिङ्गटेन्ड- 
पतिं सामाल्यम्टयं तमो दष्ट" सत्रियतापद्ं जनयति चेम 

छभि्ान्वितम् । काण्कोरकान् कोधलकान् सषुर्ड.न् 

गां इन्याद्परान्तकां्च । ये सोभपास्तांखच निहन्ति 

खोमे (भागे) छट दटिकत् सेमठभिचलद्ध । पौगे दिजचन्- 
जमोपरोधः ससेन्धवाख्याः कुकुरा विदे्ाः । ध्वं 

जन्यत च सन्दर भयं च विन्द्याददभिचयुक्तम् । 

भाषे त॒ मादपिभक्तवसिषगोत्रान् साध्यायध्मनिरतान् 
करिशस्तुरङ्गान् । वङ्घा ङ्काशिमलुजां च दनोति राङ््टषटिं 
च कपैकजनालुमतां करोति | पौङ्ाकरं फाला नासि पं 

वङ्गा प्सकावन्तकमेकलानाम् । ग्ल न्नसखप्रवराङ्गनानां ध 
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दष्करलत्वपरखखिनां च ! चरे ठ चिलकरलेखकणेयस- 

क्तान् दपोपजोधिनिगभत्त{हरगयपगय।न् ! प) ग्डेड 

कौकयजनानय चाष्सकांव तप ख. अत्यमरपोऽत धिलिन- 

वर्षी । वैपाखमाि गृहरूं विनाचमायान्ति कपामविलाः 

सद्धा: । . इजलाकयोधेव थका; कलिङ्गाः सोपद्रवाः किन्त 

खभिच्मख्जिन् । ज्यड नरेनद्रदिजराजपलपरः सानि 

इदि सहागणाच । प्रध्वसमायान्ति नराच्च सौप्याः 

चालले; समेताश्च निषादषङ्ख; । आधःद्पव रय दप्रानव- 

प्रनदोप्रशाह्ान् फलमूलवार्तान् । गान्ारकाश्जोरषलि- 

न्द्चीनान् इतान् वदेन्मण्डलषं्मा यन् । काश्जो- 

सान् शपलिन्दचीनयषनान् इन्यात् करुचे तकान् 

मान्वारानपि सध्यदेयवडितान् दटो सह; चराय । 

काग्बोजकयफांच शारदमपि त्यक्घा ययोक्तानिमान् . 

अन्यत्र प्रचुराच्रहृटमदजधातौ करत्याटताम् । कश्िङ्ग- 

वङ्गान् मगधान् उराद्रान् स््ेच्छान् छखवोरानु वरदाण्डर- 

कांश्च । स्त्रोखां च गभोनच्ुरो निडन्ति छभिवङ्द्धाद्रपदेऽ- 

मय् पेतः । काम्बोजचोनयव्नान् सह अत्य हृद्धि्वा छ्लोक- 

सिन्बुतटवाचिजनांच इन्यात् । अनन्तं पौर्ड,भिषजञ तथा 

किरातान् दटोऽखरोऽश्रबुजि भरिद्भिन्तङ्ः 

शय सोक्तभेदनामतत्फलानि “इतुकृचिपायुभेदादिदि 

सञ्छरेनः च जरणं च । मध्यान्तयोखच विद्रष्समिति दश 
चिदश्वं योरमो^ताः । आग्ने ययामपगभनं दचिणडलभेद- 

शं्जितं शशिनः । खखविम्हा शखरग् न्टपपोड़ा खात् 

डदि । पूर्वत्तरो्य वामो हदभेदो न्ट पकुमारभयद्ायी । 
भृखरोग" न्त्रभयं तसन् विन्द्यात् उभिक्च्च। दचि- 
खकु श्ििभेदो दकिणपाश्यन यदि भवेनोत्तः | पीड़ा 

न्टपपुलाणामभियोज्चा दति रिपवः | वामस्तु ङकि- 

मेदो वद्य त्तरमारगषठौख्यतो राक; । स्त्ोणां गर्भविपत्ति 
सख्यानि च तवर मध्यानि | नैक तवायव्यस्यौ दचिष्वालौ 

वतर पायुभेदौ दौ । य॒द्यरगल्या इदि योसतु रान्नीचयो 

वाजे | पूर्ण गृण ठत्वा प्रागेव चापर्पेत। स- 

ब्डधदनसिति तत् लेमखडहाटिप्रद' जगतः | प्राक्प्रग- 

श यश्खिन् परञ्चाद्पसपेण तु तच्जरणम् | क्च्छस्त- 

भयोदिग्नाः क शरणछपयान्ति तत्न जनाः । मध्ये 

यदि प्रकाशः प्रथसः तन्द्रध्यविद्रषय' नाम । अन्तःको- 

यकर' खात् एभिकतद्' नातिषटष्ि रम् । पथे वि- 
मलताब्लं भध्ये तमोऽन्तद्रथाख्यम् ¡ मध्याख्यदेय- 

नाच; थारद्षखच्चयच्ाद्धित् । रते स मोचा वक्तव्या 

भास्छरेऽपि किन्त्ल । पूरा दिक् यिनि यथा वथा 

रवौ पञ्चिमा कया" । 

अथ गुसोत्तरं सप्रदिनमष्ये पांशुपातादौ फलम् । 

भुतो सप्राहन्तः पांशुनिमातोऽजसच्चयं कर्ते । 
नोहारो रोगभयं भूकम्पः प्ररन्पण्डय,म् । 

उल्क। मन्तिविना्ं मानव्छां घना भयमठलम् । 

सनितः गभविगाश' विद्य नन.पदंदिपरिपोङ्ाम् । परि- 

बेषो रुकपोडा दिग्दाहो नुपनय' च साग्निभवम् । 

ङतो वायुः प्रगल्चौर्मुय भय' धत्ते । निर्वात; चर- 

चापं दण्ड चकं सपरचक्रम् । य इडुद्' नृपयुद्च केदचच 
तदेव शटष्टः | ऋअगिछतसखिखनिपाते श्प्राङान्तः 

उभिचमादेष्यम् । यद्धाश्युभं सश्ण्ज' तत् सर्व" नाच- 

पयाति । सोमपे निषत्ते प्चान्ते यदि भवेदुपहो- 

ऽकख। तत्रानयः प्रजानां दम्प्योक्ैरमग्योऽन्यम् । 
अंगु हान्त शशिनो गृहणं यदि दश्ते ततो विप्राः 

नकक्रतृफलभाजो भवन्ति छदिता, प्रजाच्चव' इण्डर | 

ज्यो°्त० ^रविभौमनवांे ठ निर्व गुखभादिचेव् 

बुधसौरिनवाथे ठ मलिन" श द्रवम् । शरोर यकभा- 

सद्य द्ग्ते सवलाहकः | अशिशुर्नवथे ठत प्राण्ट्- 

काले महच्जलम् । अन्यनाव्यक्गमूतो तौ च्ण्धते ादि- 

ताम्बरौ "। “अन्यन वे तरल तौ चन्द्रार्कौ | 

णवं गृहण कालभेदेन शुभाशुभस्चकतवे सामान्यतः स्थिते 

दद्ानोंव्यक्तिभेदेन जन््ादिराथिभेदेन गृहण दपं ननिषेध- 

सत्फल सोच्यते । राजमा० “बद्नाटजन्ापर वेष् (१९) चव्य | 

दशमे तथा । नवमे च तथा चन्द्रं न कुया दराङदर्थनम् | 

रोपतिव्ययद्ारनिथवे वि; । “जन्मभे जन्दराशौ च षड- 

खमगते तयोः । चतुर्थे इादये चन्द्रम कुयाद्राङदर्भनम् । 

साचद्भनमातेय चावहानिरमहदङ्गयम् । जायते नान 
सन्द् ह्सात्तत्परिवजलवेत्" । “जर्नललापे्या षडे 

सप्रमे अर्यात् निधनतारायास्'ज्यो०रषु०। “"जन्मसप्रा- 

रिप्फाङ्कद मस्ये निशाकरे । दरोरिषटप्रदोराङ्- 

जन्ये निधनेऽमि च" | “वैनाशिक कशे दष्टः गृहणं 
इध शुभास्लरयोः } जनयति,रोगं बहधा ज्ञोथः विन्त. 

शयं चाशु" बराः । तच्छान्तिरष्यक्ताञ्यो°त° तत्व 

“जनाजा यान्यखधमेषंस्य निशाकरे जन्मन तार- 

कासु ठह तमञन्द्रमसं प्रयलादभ्यज्खं दद्यात् 

कन॑क' ध्रिजाय चन्द्रमसमितयुपल्तणां चन््रगे 

चन्द्रः सूव्यंगृडे स्यं मध्य् त्ययः" ज्यो ̂ रषुनन्द्नः। 
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सहणं च खराशेः स्थानभेदेन शुभा दिश्चकं यया च्यो- | 

तिषे ।"“ल्िषडदशायोपगतः नराणां शुभप्रद्' खाद पणं 

रवोन्होः । दिसप्रनन्टे शुष मध्यमः साच्छेषेष्वनिट' कथित 

खनीन्द्र रिति" । य चन्द्रोदये दिष्णुधन्े ""यत्रत्तलगतो- 

राणं सते शशिभास्करौ तज्जातानां भवेत्प,ङ़ाये नराः 

आग1न्तिवर्््विताः” तत्रैव षुरा० "डव्यख रुंक्रमोवापि 

सहयं चन्द्रष्धययोः । यख व्िजन्नचलत्रे तख रोगो- 

यत्रा शतिः | तख दान' च होमः च देवाचनजपौ 

तथा | ङपरागाभिषेकं च कुवा च्छा न्ति विष्यति ॥ 

स्येन वाथ पिष्टन ज्ञत्वा सपेय चालतिम् । नाद्मणाय 

ददेन्तख न रोगादिद्च ततूढतः''। लिजन्मनच्तललम् 

जनाद यसैकोनविंपति तारा इति । सपख तदाकारख राहो- 

रियः. । अग सागरे भागेवः । “वद्य राज्य नत्त 

श्वभादरपरज्यते । राज्चभङ्ग खद्च्नाथ मरं वात 

निियेत् तच्छान्तिच्च निेयसिन्धौ दर्थिता तत एवावगस्या 

चन्द्र केयोग् हये यख ए'सोदश न न पथ्य् दस्त" त्येव 

चाङ्वाद्यधिकार इति नि्तण रघुनन्द्नेन समर्थितं यया 

“नह च्योतिःयात््रादयक्त निषेधो हिं षावट्यादच्छिकपरो- 

स्तु नद बैघपरः सेषम्“राङद्थेनसं कराग्तिविवा हात्यव- 

द्विष् । स्ञानदानादिक' कयुनिधि काव्यत्रतेषु च” 

दति देवलशचने दथेनपदखषणाहू्भेने षति स्ञानादे्म- 

इाम्युदयदेदतवदुदथेनसपयि विधेयम् । तथा च स'वत्- 

सरप्रदोपे माकश्डेयः । ^एरालमुपोष्यंव राङ्' टदाऽ 

चयः नरः । पुख्यभापरोति सत्वा च दान चाड" बिधा- 
नतः” | ततच तद्धैव प्रङृतत्वे नोपित यैधदर्थनख 

षवंदासो नत रागप्राप्रदशेनख् निभेधोऽप्रतत्वे मालुप- 

स्थितेः । रषञ्च पदाथांल्रसाकाङ्घवियेषविधिमपड्ाय 

तदितरत्र सामान्यसन्वेतीति सर्ब पदाहवनोयादौ सामा. 

नय विधेषेतरपरत्वे धीजम् । य्था “अद्र दद्यात्"इति 
4दोज्ितो न ददातोति'"प्रतिषेधात् दौचितेतरपरं नराग- 

प्राप्ननिषेधकम् । तदुक्तं ““लिघेव ज्ञायते कत्त विशेषेण 

प्रतिक्रियम् । योम्यत्' प्रतिषिद्धत्व' विथेषणप्रद्ान्वयैः” 

"यजमानः पठतोति शत्या तद् योग्यो विद्वान्, दौकतितो न 

ददातोति प्रतिषषादुदीचितेतरः, ““सख्वगे कासोऽग्नि्ोमेन 

यजेत" दूत्यम भिेषणावु खर्गकामः कत्तर्ूति सेन 

सप्रमचन्द्रादोतरो राद्धः ष्ठा स्लञायादिति खुभ्यते। 

1. ॥ बैषदथ नपर्ुद।ेऽपि जिन्दा प्रायद्विचयोः चवणादरा- 

गप्राप्ठदयनखय प्रसञ्यप्रतिपेषः ऋत्वभिगमननियमे वेणः 

उप 

पयैदस्ततवोऽपि तत्न रागप्राप्रगमनख प्रसज्य प्रतिपेधवदिति"" 

तदेतचिखवविन्धुकता निराल्लतं वथा ““केचिदुबौड- 

ठल्या राजगृह निमित्तत्वेन तच्निश्चयख प्रयो- 

जक्त्वात् च्योतिःशाख्ल्ञादिन। जात ज्ञानख निभमि- 

न्तत्वे प्राप्रेऽपि “स््ञान' दान तपः चआाद्धभनन्त' रा- 

ङदर्भने । चन्द्रध्येपरागे त॒ यावदहशनगोचर ` इति जा- 
बाद्खयादि्िचनेष हथिप्रयोगद्धान्तुवन्नानखबोपरंहारन्या- 

येन निमित्तत्वम् । अन्यया दशौ ला खात् | तेन 

भेषाच्छाद्ने ऽन्वादौनां, जस्रा त्यादिनिषिद्गदर्थ- 
नानां च स्ञानश्राद्धादौ नाधिकार" इति। कत्यतर्र- 

प्याह । "दद्र्थनशब्टन चाक्लषन्नानः ब्टहयते। न न्ञान- 

मात्रम् अकन्नातखं निमित्तत्वासम्भवाच्निभित्तमद्हिग्नव ज्ञा- 

नलामेन दथनपद्वेवर्यापत्तेः । तेन चाक्ुषधोयोग्यः 

कालः पुणः | योम्यत्व' च प्रयललानपनेयचाक्तृषन्नान- 

प्रतिबन्कराड्ित्य' तेन मेषच्छन्ने योम्यताभावान्न साना- 

दीति” निचैवाग्डतेऽष्ये वस् । तदेतत च्छम् । यदि चाचु- 
षन्नान' निमित्त खात्तदा “स्वगृहो यदा रात्रौ दिवा 

चन्द्रगृहस्तया तन स्लञान न कुवीत ददयाहानं न च कचि- 

दिति" वाक्य व्यथं खात् । चाच्चषन्नानाभावेन प्राम 

भावात् ततृपू्ैकवाञ्च निभे । न चेदं गृुस्त स्तपरभ् 

रविचन्द्रयरस्तानन्तर रानिदिवायहत्यादिति वाच्यम् 

तत्पदस्य गू हपरःत् ऽधिकरणत्वायोगा च्निभित्तपरत्वे च 
तग, नि भित्तकस्ञा नादेरस्तात्मागप्यभावापत्तेः } अथ 

तन्रेवि रालिदिने च्यते वैशदेवीतिषद्युखभूते 

पि तन्न॒ ताडश्मन्त्रलिङ्गाभावात् । तयोभिमित्त- 

त्वे विकर णत्वं धाऽन्व प्युक्त्ञानादययभावापत्ते | किञ्च 

“नेत्तेतोद्यन्मादिव्' नास्तं यन्त' कद्ाचन । नोपरक्त' 

न वारिस्थभ्भमध्य नभरोगतमिति” सचुवचन' बाध्येत 

ृ्ोऽरिदप्रदो राङ्रित्यादि"च। न चात्र विहिते द्- 

अने निषेषाप्रडत्तिवद्प्युदषनीयतापि न दुक्तेति वाच्य 

म् ॒दर्थनख्छानुवादेन विधेयत्वाभावात् | पतच्चागृ व~ 

च्यामः । तत्त्वे वा विरुइल्िकदयापरये : असतु सछद्थेन- 
विधानेन सङ्कोच दति चेत् न “छक्ति दष्टा ततः स्ञाया- 

दिति” सक्ति्लानेऽपि चात् षन्नानसखय निमित्तवापत्तः 

स्तु किं नञ्छिन्नभिति चेत् न गस्तास्ते “तयोः परेयु- 

रुद्ये उद्ाभ्यवहरेच्छूचिरिति” देनो त्तरः भोजनपिधाना- 

दन्धस्छ पूम्वेधकाल द्व यावदटू्यन' भोजननितेधाप्तिः 

मध्य ऽन्बोभूनर चतरं याव क्प पषासप्रसङ्गब । 

^+, 

च 
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अधान्रलोलयवया ततर ज्ञानमलं विवच््ेत तत् तत्पूैमपि 

निलेच्लेन सतोक्रियताम् । एतेन यतु केचिद्क्त' सथाने 
शक्गिस्ञान च यख देनं विहितं तेनैव काथं नान्येन क्ता 

प्र्मयेन समानकत्तंत्वावगतेरिति तन्निरस्तम् । का तहि तख 

मतिः दयेरटेश्य विशेषणत्वा दगु हेकल्ववद पिवन्तया धैव सिद्ध - 

न्नानमात्राह्ुवादत्वे सवै खम् । अङ्गल्य दययनादे श्य गुहव्या- 

ठत वा दशंनखायेवन्त्वध । न चोक्तयोम्यतापि सा- 

श्वौ दर्थनोत्तर' मेषच्छच्नं योग्यताभावापत्या दानाद् 

-भावापत्तेः । तेन तत्तद खावच्छेदेन ज्योतिः शास्त्रा द्य तमेव 

योग्यता | किञ्च“रजसोद्ने नारो लिराबमशुविर्भवेत्” 

दत्वाय सलौ यामाशो चामावप्रसङ्गः । यत् वद्गमानेनो- 

ज्रम् ““चानोत्तर' द्धिकारो न ज्ञानकाले, स्ञानकाले 

` ज्ञानाभावात् । रख" दथैनोत्तरः शक्तिपय्ं न्तमसये व 

योग्यतेति” तदपि प्रतिज्नामान्रम् । किञ्च पस्तास्ते 

“तयोः परेद, रुद्वे उ्'ऽभ्यवहरे ऋचि रित्यादि" वाक्य 

बैवथ्यपलिः। चा्ष.षन्नानान्ययालु पप्यौवार्थाइुदवे 

खानसिद्धः नच छक्ति्ञाने शास्त्रोयमेव नान निमित्तं 
न चात्त म् ““चन्द्ररव्यं सदे नाद्यात् तञ्धित्रहनि 

यू३तः। राहो्िमनिं विज्राय क्ञात्वा कु्वोति भोजनमिति 

डङ्गगोवमेन विज्नायेति च्नानमानेोक्तेः | यत्, "मुक्ति 

दा ठु भोक्तव्यः सान" कत्वा ततःपरमिति" तदपि 

ज्ञानमा्रपरम् । भेवमालादिदोभेण यदि मुक्गिने द 

श्यते | खाकलय्य हुतं कालंस्ञात्वा भञ्ञोत वाग्यतः” । 

इति गौड्निवन्नि दर्यनात्'' मैवम अत्तानख्छ निमित्त 

त्वाभावेन निमित्तमदिन््ौव ज्नानलामे वाक्यरेयर्थ्यात् | 

सस्तास्ते ऽपि तदापत्तेशच । किञ्च, देन घु खोविगेषण- 

मुपकचच्तणं वा, नाद्यः दधमावच्छतरे काचे सञानठलादे- 
बषात् | टयेनविच्छेरे ठंतमपि क्लानःदि न सहण 

निभित्त' खात् । नान्यः, “्यावहथेनगोचर"इ्ति यावत् 

पदवैयर्थ्य प्रसङ्गात् उदटपदहणोत्तरमपि सानाद्छापत्ते ञ्च । 

न्नानप्े ऽप्येष दोषस्तुच्य इति चेत् । मखोऽसि + यदि 

ज्ञानवाचकं पद् चरमेव ततस्तखान्यो विचाखेत । 

दथिस्तु च्यत दति वैषम्यात् कथं तहि ्नान' लभ्यते । 

संक्रान्तौ स्ञायादिति वद्थादिचर्गेह्धि। अश्ुतत्वादेव- 

नेद श्यविरेषणविष्ता कतो वाक्यभेदोऽपि | अस्तु तद्धि 

खृदटपणं निमित्तमिति चेत् । यस्तास्तेऽस्तोत्तर'- सखा 

नापत्तेः । विथिष्टोदशे वाकयभेदाञ्च तव्ा्ये वत्तल्य- 

मिदि चेत् “याव्हूयनगोचर” इति वचनेन तन्निषेधात् । 

ओ 

॥ 

तव त्वन्य इव ग्रस्तास्ते;पि खात् | किञ्च, दथेनख 

विधिरचवादो वा । चाद्ये यड्णोदे रेन दर्थनधिधिरुत- 
दर्धनविशिष्स्लानविधिः। नाद्यः, यह्ोटगेन स्ञान- 

विधाने द््भनविधानेः च बाक्यनेदात् । एतेन द्विती- 

ऽपि परास्तः 

त्वात् स्नानखाप्राप्नेः। अन्यया 

` दैनखय निमित्तत्वे नाविधेय- 

सोमवमनादौ 

प्रसञ्चनविधिः केन वाद्यत | अथय नानावाक्येष वि 

अविद्ध प्राप्रदननिभित्तो- 

संच सनानमाल्विधिः । तन्न, स्लानख प्रघानदख प्राप्न 

तदङ्गदशनप्राभ्रिः, वखं7 च निनित्ते सति ज्ञानमित्यन्यो- 

न्याख्रयात् | एव दशंनविधौ सति तच्निभिच्तकसततान- 

विधिः सति च प्रधान्ञानविधौ तदङ्कदर्थनविधिः। 

एषमधिकारे प्रयोजकत्वे च योज्यम् | क्रार्यपूर्वकाल- 

त्वविधौ चास्तेच वाक्यभेदः । अन्यथा स्ञानोत्तरमपि 

दभेनमङ्ग' खात् । न इितोयः । तत्रापि दर्थैनसद्णयो 

निमित्तत्वे स्लानद्यापत्तेः दर्भनाटत्तौ नैभिस्तकाटत्ति- 

प्रसङ्गात् । दभनविशिदटगु ख विधिषटखाहुवादे बाक्य- 

भेदाषत्तः। न च इविरा्तिवद्विथिदट' निमित्तमिति 

बाच्यः आत्तिंमात्रख हि निभितच्तवे निमेषाद्या- 

त्रपि तत्वा परेद मित्तिकतभङ्गादय क्र विशिोदेष्य- 
त्वम् । इत मुहखभाव्रख्य निमित्तत्वे न काचित् 

सतिः | वखमाहगेनवाक्यानां गुसतास्लपिषयत्वात् अना- 

देण्य ग् इपरत्वादा ज्ञानस्य चातः प्रा्नेस्तरेव निभि- 
त्तम् | तेन मेषाच्छादनेऽन्वादेञ्च स्ञानादि भवव्येवे- 

त्यलं बेद्बाद: संलापेन” । 

शप्रायु्ञसल्वचनेनोपरक्तं दवाकरदथैननिषेधः साक्ताट्- 

द्ैनपरः । अतएव बह्यसिद्गान्ते “सरैः पटस्थित' वोच्छ 

सच्छतलाम्बद्पणेः। यणं युविणो जात न पश्येत्त 

मट विना पटरिस्यतय गदणट्थनश्क्तम् । 

ष्पमत पवापरवेधः हेमाद्रौ दशितो यथा (ल्योदश्या- 

दिते वच्य दिनानां नक्र वस् । माङ्गलेषु समस्तव ग्- 

ष्ये चन्द्रष्धर्ययो :''। प्रकारान्तरं तरं बोक्तम्। ““दादश्यादि 

इतोयान्तो वेध इन्द्गृे खतः । एकादश्यादिकः सौरे 

चतय न्दः प्रकीर्तितः” इद्" च पणगुसे,“ल्रह खरडगृहे 

तयोरिति""वववोक्तेः. इदञ्च “गृस्तास्ते लिदिनः पूर्वमिति 

नारदेन गसतास् विशेषो स्तास्तभिन्नगहणपरम् । 

ज्योतिनिबन्े च्यवनः गुहणोत्पातभः व्याज्छ सङ्गरेष 

तत्वम् । यावञ्च रविणा भृक्ञा भक्त भं द्ग्धकाडवत्” 

इथे नपिविद्क्लानविधिः 
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चन्द्रां पयस भूच्छायाचन्द्राभ्यामावरणद्छपसखयाऽपि 

आभावाद्यासंक्रान्तिकालवत् तत्र स्नानद्ानादौ बह्धषु- 

गयकाघनत्व' ख्टयादिषु प्रसिडम् तल्लादौ कालमाधवोये 

यथा निर्णीत" तत् प्रदश्येते दङगा्यः “पूरसिमाप्रति- 

प्सन्धौ राधः सममू थेमर्डलम् । सते चन्द्रकं च द- 

श प्रतिपदन्तरे" इति तत्र॒ पणोऽन्तिमोभागः स्पर्कालः 

प्रतिपद् आअद्योभागोमोलकालः तदक्तः बह्धसिद्धान्ते '“या- 

वत्कालः पवेणोऽन्ते तावान् प्रतिपद्ादिमः । रबीन्द्खह- 

शानाः स पुर्यो मिख्रणाद्ूवेदिति', सखह्णानेहाः रा्- 

गृहणकाखः तत्र कत्तं व्यमाह टडवसिषठः “गङ्गातोये च 

खप्राप्ने इन्द्रोःकोटी रकश । गवाङ्ोटिप्रदानेन सम्यम् - 

क्तेक यत् फलम् । गङ्गाद्धाने तत् फलं खाद्राह्गुसते नि- 

शाकरे | दिवाकरे एनस्तत्र द् थसं ख्यख्ट्ातमिति अख 

ज्ोकहयदय प्रथमाङ्खेमपेकितपद्ध्याहारेण योजनोय' 

इन्द्रोगु णे संप्राप बति गङ्गातोये अवगाहन' गोको- 

टिदानसम भवति रवेगं चे ततो द्णयुणं फलम् अयने- 

वाथ उपरितनेनाङनये स्प टोलतः । व्यासोऽपि ““इन्दा- 

खेश्गुण' एरय" रबेदेशगुण' ततः । गङ्कातोये ठ संप्राप्ने 

इन्दोः कोटीरबेदथ । गयद्धोटिषचसख यत् फल' लभ- 

ते नर; | वत् फलः जाङ्कगोराने राद्धगुद्ते निशाकरे | 

` दिवाकरे ठ स्ञानख दयं स्छखदाडतम् चन्द्रयसहे चैव 

योया हेत जाङ्कवोम् । स खातः शवेतोरथेच किमधेटते म्- 

ङोजिति' गङ्गाव्यतिरिक्रमहानदोतोये लचयुण्दथल त्त 
स्व गङ्गातोये ठ कोटिुखदथकोटिगुखत्वम्। बद्ध एुराणेऽपि 

““तिख्ोनद्यो मह्ापुरया वेणा गोदा च जाङ्कवी । गां इरी- 

शङ्धिकात् प्रप्रा गङ्गा इति हि कौत्तिवाः” 

इरेः पादादोश्नरख भिरसञ्च गाश मिः प्रप्रा गङ्गा । य- 

द्यपि जाङ्कव्यव तादशो न ठ ेखागोे तथापि कत्रिणो 
गच्छन्तीति न्यायेन जाड्व्या खड निर्टिद्योसतयोरपि 

गङ्गात्वमविर्दधं यहा जाङ्कवीजलभेव केनचिन्निमित्तेन 

जह्मगिरिवायुगिये रद्ध. तमिति रत्वा तयोरपि खर्यभेष 

गङ्गात्वन्ताद्च गङ्गा स्लञानं श्वय तदसम्भवे नदयन्तरष 

स्नायात् तदुक्त महाभारते ““गङ्गास्ञान' तु कुर्वीति गणे 

चन्द्रययोः मह्ानदौष चान्यासु सान कुर्याद्यधावि 

धीति "माहानद्यो ब्रह्मषठराणे दशिताः “गोदाषरो भोम- 

रथौ तङ्गभद्रा च बेखिका। तापो पयोष्णो सिन्ष्टख् दन्द 

ठ प्रकोत्तिःताः। भागोरथौ नभदा च यष्टना च सरस्वतो । 
वियोका च वितस्ता च विन्यदखोन्वरतस्तधेति" महानद्यस- 

म्बे जलान्तरा णया शङ्खः ‹"वापोज्पतडागेषु गिरिप्र 

स्तवणेऽपि च । नद्याच्नदे देवखाते सरसोषृञुत।म्ब् नि । 

उष्णोदकेन वा स्ञायात् से चन्द्र्धययोरिति” एतत् 
सवमभिपरलयाह व्याखः “सक गङ्काखमन्तोय रवे ब्ध 
समो हिजः। सै भूमिसमं दानं सहे चन्दरद्ेयोरिति" 

उष्णो द्कद्याठरविषयलमभाङ व्यावः “खादिल्कषिरखेः पूत" 

नः पृतं च वद्किना | अतोव्याध्यातुरः क्ञायाद्यहणेऽ- 
पय्णवारियेति" गङ्गा तोयमारभ्यो ष्णो द कान्त ष ्रोत्तर शा~ 

ठकल्यत्वछकरम् । एतदेवाभिप्रे तयोष्णादकादि ष ससुद्रजलान्त 
षत्तरोत्तरख प्राशस्यमाह मार्कण्डेयः ^“शोतश्ष्णोटका - 
लम् ण्यमपारक्य' परोदकात् । सू्मिषठमद्ध तात्र णय' ततः 

प्रख्वणो दकम् । तनोऽपि सारसः एुण्य' ततः एण्य नदौ 

जलम् । तोयेोय' ततः धर्यं महानदयम्बु पावनम् । ततश्च- 

लोऽपि गङ्गाम्ब, ट ख्यस्ततोऽम्ब् धिरिदि" सासविधेषे- 
श्य सहे नदोविेषो देवीएरायेऽभिद्ितः “कारके स- 

इण श्रो गङ्गायमुनसङ्गमे । भागे ठ॒ सहश प्रोक्त" 
देविकायां महामुने । पौषे ठ नसंद्ा एु्या सा सच्चि- 

हिता शुभा} फाल्गुने वरणा एण्या चले णया सरखती \ 
वैशाखे ठ मह्ाएख्या चन्द्रभागा सरिदिरा । ज्यैरे ठ कौ- 
शिको एण्या आषाढे तापिका नदी । शरावे खिन्धुनामा 

त् तथा भाद्रे ठ चन्द्रिका । आश्विने षरयुः श्रो तथा 
एण्या ठु ममेदेति *खहस् विषे नदोविगेषश्लत्रौवाभिद्ितः ! 

गोदावर महाण्या चन्द्रे राछसमच्रिते। र्य च राड- 

खा यस्ते तभोमूते महामुने ! । नमेदातोय सं स्र कतव्य 
भवन्ति होति "सञानवत् खर णा दिष्वपि घुरयमाष"“ख्टत्वा - 
अतक्रदफलं ददा सवांघन। यनम् । सखा गोभेधश्ं तु पोत्वा 

खोत्राभणेलभेत् । स्ञात्वा वाजिमखे पुरं प्राप्ुयादविचारतः 

रविचन्द्रोपरागे च अयने चोत्तरे तथेति” । श्ेनविशेष 

साह्न ] “गङ्गा कनखलं पुख्य' प्रयागः दष्कर' तथा । 

कृरूच्येत्र मद्ाएणय' रा प्रस्ते दिवाकरे" इति सहे 

खाइ" विदितः लिङ्कएराखे “व्यतोपातच्तणो यावांखन्द्र- 

र्यसहक्तणः । गजच्छाया तसा प्रोक्ता पित्णां 

दत्तमत्तयम् इति महाभारतेऽपि “सवस्वेनापि कत्तव्य 

खङ्ग" ब राद्द्शने। अङ्कवाणस्तु नास्तिक्यात्पद्गः 

गौरिव सभेदतोति" । कष्यष्टङ्गोऽपि "चन्द्रसूर्यं पह 

यस्तु ब्रां विधिवदाचरेद् । तेनेव सकला टी 

दत्ता विप्र वे कर” इदि | विष्ण् रपि “राङदथनदन्त 

हि ्राङ्गमाचन्दरतारकम् | गुणवत् सर्वकामीयं पितखः 
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पतिते" इति हये रालावपि स्लानादेन निषेधः | 

तथा च शातातपः ञान दान" तपः खराद्धमनन्तः 

रादथ ने । आद्रो रातिरन्यत्र तस्मात्तां परिवच्जेये- 

दिति" देवल; “यथा स्नानं च दानं च सचयैख पहणे 

दिवा) सोमखापि तथा रानौ क्ञान दानं विघी- 

यते" च्ाङ्' प्रसत्य कुन््ं षराणे “नेमित्तिकः ठ कत्तव्य" 

सदये चन्द्रषेयोः | बा्खवानां तु मरणे नारको खाद्- 

तोऽन्वथा } काम्यानि चेष चराद्धानि शखन्ते खडहणा- 

धिति" वारविशे घे योगफलातिशयमाइ व्यासः “रवि- 

मह सुय वारे सोमे सोभपहन्तथा । च्रूड़ाणिरिति 

खयातस्तव दत्तमनन्तकम् । षारेभुन्येषु यत् धुर्य स्थे 

चन्द्रदधव्ययो; । ततृख्ठं कोटिगुणितं गुसे चूडामणौ 

खढतनिति'' ऋअतियिप्राप्रया द्वह. हणख्यापि चआाहकालत्व- 

माङ मारकर्ड यः ““वििषटे ब्राह्मणे प्राप्रे सृव्यन्दुगु- 

णे दिने । जन्दगृहपोडाच राड कुयात् तथयेच्छ- 

येति" । अल च चाह्ध' नान्नोन किन्तु हेमादिना तदाह 

बोधायनः “अन्नाभावे दिजाभावे प्रवासे एुलजन्मनि | 

डेमचराङ्ग' संगे च कुर्याच्छदः सदेवद्ोति? शाता- 

तपोऽपि“खाप्यनम्नौ तीथ च चन्द्रस्य गृहे तथा । च- 

मचाङ्ः प्रकुर्वीत खेमच्राहमथापि वेति" अशौचि- 

नोऽपि गृहषे स्ञानादि न निषिद्धः तथाच उद्खवसिठः 

“शतके शतके वैव न दोषो राह्द्शने। तावदेव 

भवेच्छद्धियवन्दा क्तिनं दृश्यते" शति इयञ्च शदिः 

सर खा्तक्मविषया अविथे षोक्गो: एतदेवाभिप्रेत्य व्याश्रपा- 

दाङ“ खात्तं कर्म परित्यागो राहोरन्यत्र तके । च्रौते 

कम्पि ततृकालस्तातः शद्धिमवाम्र यादिति" यतत, 

गुणनिमित्तमाशौ च ततृक्तानेन॒ निवन नदुक्र॒ ननन 

पुराखे “खाशौषं जायते नणां सङणे चन्द्रस् वैय । 

राङस्छये' तयोः सलात्वा दानादौ कल्यते नरः "दूति षड़- 

वि शन्दतेऽपि “सवेषामेव वणानां सूतक' राह्कद्शं ने । 

स्त्वा कन्ाखि कुवींत श्टतमन्नं विवञ्जमयेदिति" पहणस्य 

चऋद्यन्योः स्ञान विहितं र्खव्यन्तरो ““गुखमाने 

भवेत् स्ञान' गुष्ते होमो विधोयते । इच्यमाने भवेद्- 

दावं सक्तं लानं विधीयते" होमदानवदट् वाचेनमपि 
सानहयमध्ये काथं" तदुक्त ब्रह्मवैवत्त' ““सानं खादु- 

परागादौ मध्ये होमः कराचनभिति" तत्काले खा- 

प्रादिक' न कुर्यात् तदुक्त शिवरष्य “न्दु गहणं 

याबत् तावत् कु्याच्जपाद्किम् । न स्तपेत्र च भुञ्जीत- 

स्ञात्वा भुञ्चोत छक्रयोरिति'” सो्तानन्तरभावि यत् स्ञामं 

तख शदययेतया तत् सचेलं विधेय" तदा इन्वसि.“ सेधा 
मेष वर्ना खतं रा्दशंने । सचेलं त॒ भवेत् सानं 
सूतकान्नञ्च वच्जरेदिति' यहणकाले ततः पृ वा 
याव् पक्र तत्सृतकान्नं॑ तन्त पञ्चादपि न भृञ्लोत" । 
अत्र॒ विशेषोऽभच्छश्व्ट् २८०४० उक्तश्तनावसेयः 

“आदिमध्यावसानेषु यद्यद्िडितं तख फलातिशय उक्नो 
जद्मएराणे “उपम लच्तयुखं यदे बन्द्रसूयं योः । 
षण्य कोटिशुख' मध्ये शक्रिकाले त्वनन्तकमिति"" अव 

पणे यद्दानं तत् सत्पात्रे कर्तव्य तदक्त' महा- 
भारते | “अयने िष॒वे चैव सड्ये चन्द्ररव्यंयोः । पान- 
भूताय विप्राय भूमिं दद्यात् सदलिणाभिति" पात्र 
लत्तण्माह याज्ञवल्कयः] “न षिद्यया केवलया तपसा 
वापि पात्रता | यत्र इत्तमिभे चोभे तद्धि पातर प्रकोक्तिःव- 
भिति” पाले ख्यादुकल्यावाह वौषायनः ““चोनियो- 
$च्रोलियो वापि पालं वाऽपात्रभेव वा। विप्रन भेऽपि 

षा विप्रो सहे दानमहेतोति” । अष्कि सूयेहथां 
निभि चन्द्रग हमिति हि प्रसिद्धिः सव॑जनोना, ताढशे 

सहे यदक्तव्य' तदुक्तं यच, कालविपर्यासेन च्ाष्य 

मानं च्यातिःशास्त्रमातरप्रसिदधं यहण' तन्न॒ सञानाद्कं न 

कततेव्यं॑तदुक्त' निगमे “कथं चहो वदा रात्रौ दिवा 
चन्द्र खस्ता । तनन स्नान न र्वौत ददयाद्दानः भ च 

कचिदिति" लास्तमये जावालिराष “ह"करान्तौ 

एण्यकालसतु षोड़गोभयतः कलाः । चन्द्रसर्योपरागे त 

ठ यावहूथं नगोचर"” दति सस्तखास्वसनपदयैन्तः दे न- 

गोचरत्वात् तावत् पुण्यकालो भवति गुडरे भोजनव्य॒वस्या- 

माह सदः। चन्द्रस्य गृहे नाद्यादव्या् स्ञात्वा विक्रयोः । 
अचक्गयोरस्तमयोटदा ज्ञाता षरेऽहनीति" गे गुहणकाले 

ख येमारभ्य मोक्षपयन्तो गृह कालः तद्छिन् काले न मृश्मो- 
त किन्तु राद्धणा चन्द्रययोनूक्तयोः सतोः पञ्चात् ््ञात्वा 

भङ्ञोत यदा ठ सखास्तमयच्तदा परेवयस्तौ विचक्तौ दषा 

साता भुञ्जीत । न केवलं खहणकाल एव भोजनाभावः किच्छ 

पहणात्प्रागपि तदाह व्यासः ““नाद्यात् खग यहात् मूब 

सङ्धिसायं थशियहात् । यहकालेच नाच्रीयात् खात्वाश्री- 

यादि्क्तयो.। सके थिन भुद्धीत यदि न द्ाद्यह्ानिशा। 

अन्क्रयोरस्तगयोरद्यात् ष्टा परेऽइनोति? पूवेकाञे भोज- 

ननिषेघे विशेषः अभच्छशब्द् २८०४० उक्तस्तलावसेयः। 

“समये भोजने प्रायवित्तमक्त काग्वायनेन “चन्द्रं - 
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ड भका प्राजापययेन शुध्यति "| यस्ताख्छसमये विशेषमाहग्य्युः 

“पस्तावेवास्तभानं त रबीन्द् प्राम, तोयदि । परेद्रुद्ये इषा 

स्ञात्वाभ्यवद्रेच्नरः” इति इङ्कगाग्याऽपि"“बन्ध्याकाले यदा 

रासते शथिभास्करौ । तदहनैवै भुञ्जीत रालावपि 

कदाचनेति" । विष्णुघमे। दरोऽपि “अहोराल्' न भोक्तव्यं 

चन्द्र शर्य यदो यदा । शक्ति' ददा ठ भोक्तव्यः क्ञानं क्त्वा 
ततः परमिति "नतु मेषाद्यनर्षाने चाकलुषदथनं न सम्भवतोति 

न दर्धेनशब्धेन शास्तरोयन्नानख विवञ्षितत्वात् तदाह दद्ग 

गौ तमः“ “चन्दर रय्येसर हे नादा त्तद्खिन्नहनि पूर्बतः। तयोर्वि- 

शक्ति' वित्ताय स्नात्वा कुवीत भोजनमिति"एव तदहि परे 

दयुरूद्यात् प्रागपि शस्त्रीयविन्तान सम्भ वा त्तदेव भोजनः 

परसञ्येतेति वेन्न'“परदयुरुदये दषा स्ञातव म्यवदरनर; "अहो 

रात्र न भोक्गव्यभिति''वचनदयेन तदप्रसक्गेः यज्ु'“स्कन्द्- 

एुराेयद्ा चन्द्रसहस्तात निशोधात्मरतो भवेत् । भोक्ायं 

तन्न पूवको नापराह्णे कथ ञ्चन | पूव ' निशीथादु महणं यदा 

चन्द्रद्य वै भवेत् । तदा निशि न कक्ेव्यं भोजनं शिखिवाह- 

नेति"तदिद् यामतरवाभिप्रायं"“बन्द्रपहे ठ यामां स्त्ोनिति" 

वियेषख टगौ तमेनाभिधानात् । पापक्लयकाभोखहण 

दिने उपशचेत् तदा दच्ः““अयने विवे चेव सदे चन्दर 
सयो :। अद्ोरात्रोधितः सतात्वा सवे पापैः प्रहच्यत''दति 

चन्न त नोपवसेत् तदाह नारदः ““सक्रान्त्याशपवासच्चल- 

नण कादथिकादिने । चन्द्र सये चैव न इुव्यात् एवान् 

ग्टह्ोति ' सस्तास्तमये त॒ एविणोऽप्युपवाशणव “अद्ोराल' 

न भोक्गव्यभिति,भोजनप्रतिषेधात्''। काकमा० । 

सडणब्ाद्धे विषः नि°सि० ^“सैद्कियो यदा खये 

सते पव ख्न्विष । गजच्छायात् सा प्रोक्ता तचा चाद 

प्रकल्पयेत् । टतेन भोजयेदिप्रान् तं भुमौ समतखटजेत्” 

दति वायुपु° विन्नानेञ्चरोष्याह “सङणच्राद्े भोक्ग दोषो 

दातस्लभ्युद्य इति ।“छतके तके भङ्ग ग्टहीते शथि- 

भास्करे | च्छायायां इस्तिनश्वौव न भूयः पुरुषो भवेत् 

इत्यापस्तम्बेन भोजनन्षिधात् यं च निषेधः बराह 

भोक्त: । अन्न सदणनिमित्तकच्राद्ध नवामाखंक्रान्या- 

दिनिभित्तकानां सिद्धिः" प्रायुक्तगचनेरथौचाभ्यन्तरेऽपि 

खत्ता दिकम्पविधानात् “स्ञानमालं प्रकत दानचरा- 

बविवजितमिति" निमूल'ः बदृन्तो गौडाः परास्ताः 

नि०दि०। अशौचिनां सरणे शुद्धिरयियेषान्बन्लदी- 

लापुरवरणादिसर्थखास कस्बिषया भदनरले ऽधेवम् ! रज - 
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्लायासतु भागेवाचनदीपिक्षायाम् भेद्; । “न छतकादि 
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दोषोऽस्ति म होनजपादिष । ग्रसे सञायादद्क्यापि 

तोथेइ्ुतवारिरेवि” अन 'क्ञाने नमित्तकि प्राप्रे नारी 

यदि रजखला | पाल्नान्तरिततोयेन सञान' कत्वा ब्रत 

चरेत्” । इत्यादि भितान्नरोक्गो विधिन्नेयः"'नि०सि०। 

गृहणदिने वार्भिकं च्राइ़ः डहेमादिना- कायम् 

यथाह प्रयोगपारिजाते गोभिल; । “दर्थे रविखद्े पिल" 

` प्रत्याब्दिकमु पस्थितम् । अन्ने नासम्भवे हन््ा कु्यां- 

द्ाभेन वा छतः""दति। अत दशरविपिढदतशब्दाः प्रद्ै- 

नार्था: न्यायसाम्यात् । तेन चन्द्र खद्ेऽपि सपिख्डादि वा~ 

भिकमन्नादिना तदिन ण्व काय्यं निति" भदनपारिजाते 

व्याख्यातम् । एय्वचन्द्रोदवेऽप्ये बं तेन यानि^"खानच्दं 

तु इषौ मासखवत्वराढत'"दति । “अन्न नेवाव्दिकं कुवौ- 

इग्डा वाऽ$ऽमेन न कचिदिति” मरोचिलौगाच्छादिवचन। 

नि तानि गुह्दिनातिरिक्रविषयाणि निखंयाख्ते- 
श्वम् । यानित "गुणान्, दिनौवेऽद्कि रजोदोषात््, 

पञ्चमे" तथा“गुखावेवास्तमामन्तु रवोन्ट् प्रार् तोयदि । 

परल्व्दं ठ तदा कायं परेऽन्ये व सभ दा०।८ - 

परागे च तथा आरद्खं परोऽहनि'"द्त्यादौनि वचनानि तानि 

संहानिगन्धे ष॒ का्यदपलन्भािूलानि । प्रयत पूर्त 
वचनेऽप्ये ततदि्नि एव चाद्शक्रमित्यलम्" नि० सि ०। 

“गुङूया दिसप्रदिनपय्य न्मागमे दीचोक्ञा भिवार्चन. 

चन्द्रिकायां च्ञाना्वे। “मन्तराद्यारम्भणं जयादय 

णे चन्द्रख्ययोः । य हस्णाइापि देवेथि कालः सप्न- 

दिनावधोि" । रत्रवागरे “वन्ती्येऽकविधुपासे तन्तु- 

दामनपर्कणि । सन्त्रदक्तं प्रक्वाणोमास्षादीच् ो- 

धयेत्” । अन द्र्य पहणमेऽ स्यम् । “'दय्यं पहथ- 
काले तु नान्यदन्वेषितम्भ्रवेत् । खयेपहयकानेन समो नान्यः 

कटाचन । न मासषतिथिकारादिशथोधनः खनपयोति" 

तन्नौव कालोत्तरषचनात् ।“चन्द्रप्डेतु यादीत्ता या द्वा 

्रवचारिष्णाम् | वनस्य च या दोल्ता दारिद्य सप्र 

जश्च” इति तरौव योगिनोतन्त्े निषेधाञ्च” नि*बि० 

“रञ्चरचन्द्रिकायाम् ।““चन्द्रश्छयौपरागे च स्तातवा 
प्रयतमानसः । स्पथांदिमोक्तपरयनतं जपेन्बन््रः समाहितः । 

जपाद्द््थांशतो होमस्तथा होमाक्त तप्णम् । त्पण्ख 

द्थभ्येन मार्जनं कथिते किल ! साच्नख् दशांशेन बाह्व- 
णानपि भोजयेत् । जपार्चापू़कोहोमस्तपण द्चाभिषेचनम् | 

भूदेवपूजन' पद्प्रकारोक्रा एुरख्िया । होमाशक्तौ जप 

क्यानोमखं ख्या चट गणस । ४ विथेष् तया सम्बन्धमात्रे च 1 
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४निन्दायाम् डेम° ५ सहकज्ञोले रैव्यखने जदुश्नौतौ 

च मेदि उपरज्छते भिथयुारम्बन्धेन सम्बध्यते ऽनेन क 

रपे चञ्। चऋाध्यासिकसम्बन्धोन सम्बद्धे ट८पियेषणमेदे । 

यथा वटत्वोपरागे् श्टभानम् | घटत्व" हि पटख 

ऋध्या सिकसम्बन्धे न सम्बद्ध विथेषणम् । 

उपराज अव्य° साभोष्य ऽव्ययी° अच् समा०। ¶रान्नःसा- 

भोष्ये खपगतो राजान" सादणश्येनअया०सन्टच् समा०। 

श्टाजदल्े ति श्यां ङोप्। ततः काश्छार भवाय 

ञ् ( कौपराजिकः तद्भे लि० स्तयां डगेष् | तदये 

जिढठो$पि सपमे स्त्रियां ठ टाप् इतिं भेदः 

उप्रराघय लि उप+राध-ष्ण्चि-बा० थ । उपसेषके । 

ततः जाह्यणा० भावे कन्प्रणि च ष्यञ् | आपराष्य 

तद्भावे ततकश्मणि च न° | 

उपरामं ० उप+रम-घञ्च वा इडधिः । १उपरतौ र्टलौ 

निण्त्तौ ४सन्यासे च । अव्ययो °। ५रामसामोष्य अव्य 

उपराव ° उप+रु-वञ् । चमोपोद्धारितणब्दे 

उपरि अव्य द्व +रिल् उपादेथश्च | प्रयमापञ्चमोसप्रस्य- 

नतार्थ॑डन्तेः अं थन्दखा घे" । अद्ं'षरम् उद्वां वा वसतिः 

अद्खात पुरात् ऊ्खायावा वसतेरागतः ऊह एरे ऊद्धीयां 
1; 

वा वसतौ वशति इन्याद्य्ये खं त्र उप्रोत्यव । `तद् 

द्यपि वाद्रायख; शाण्० । "नोचानाः स्युर्परि 

वक्टषासश्'' ० १,२४,७, “अधः चिदासोद्परि 
ह 1 

खिद्ासीत् । १०,१२९.,५, ^“ततपाणिमात्नोपरिपाठ्कन्त ' 

नैष० | ^तव्यासन्न नयनमुपारस्न्दि शङ ब्टगाच्याः” 

नेघ० । “वाङ मुखसोपरि पष्प” ““परससर- 

श्योपरि पथंचोयत" रुः । “ङ्व सांसानि- 

शस्त्रेण यदिगोपरिजोभवेत्' छु° । “उपरिजतरुजानि 

याचमानाम् "किरा ०।८८भिच्य्ा तत्सत्यादुपरिग्र् ता भङ्गेन" 

यज० ७,९, अख सामोषये द्विल' उपर्युपरि समोपोघ' 

व्य ० "'उपथ्यपय्यं म्न मदां वितानः” माघ; | 'अभिस- 

व्वतसोःका्यौ चिक्य परय्यादिषि त्रिष। दितीवान्नडितान्तषु 

तथान्यत्रापि द्ण्वते इत्यक्त: तद्योगे सम्बन्धिनि 

हि तीवा । “उपयुपरि लोकं हरिः" धि *कौ०। उप 
०१ र परि गच्छन्तः भैलराजमदङ्मुखाः" भा० र ० 

+ 

४९४ चअ । बाहुलकात् कचिन्न | ` उपब्यृपरि ब्धीनां 

अरन्तोखरबडयः 

उपरिचर ति *उपरि+चर-ट । खङ्ग चरे विहगादौ । र्रा- 

जमेदे इ०| षच वदमामा चेदिदेशपमतिः शक्र्वनपूजा- 

प्रक | तस्ये तितत च भा०्खा० ६ २अ०। “राजो- 

परिचरोनाम धम्मनिल्येामद्ोपतिः' इत्यपक्रम्य तु 
टन शक्तण तस्म आकाशग विमान" दत्तः तन्न चरणाट- 

1रिचरनामे त्यक्त यथा “देवो पभोभ्य` दिव्यञ्च श्ाकाचे 

स्फाटिक सत् । आकाशगं त्वां महत्त विभानद्पपत्- 
ख्यते । त्वमेकः सर्वमर्येषु विमानवरमास्थितः । चरिष्य- 

ख्यपरिठो हि देओ विप्रहकानिव । ददामि ते वैजवनीं 

सालामश्ान पद्कजाम् । धारयिष्यति सखामे या त्वां 

शस्त्ेरविचतम् । लक्षणं चैतदेबेह भविता ते नराधिप । 
इन्द्रमालेति षिख्यात' धन्यमप्रतिम' महत् | वैशम्पायन 

उवाच । यदिञ्च वैणवीं तख ददौ टत्रनिदधदनः । इ्ट- 

प्रदानष्दिश्य शिष्टानां प्रतिपालनोम् | तखाः शक्रख 

पूजां भूमौ भूमिपति्तदा । प्रवेथ' कारयामास गते 

खूषतृसरे तदा । ततः पृष्टति चाद्यापि यष्टेः क्िितिप- 

खत्तमेः । पुतेशः क्रियते राजन् ! यथा तेन पुव्तिं तः । 
अपरद स्ततस्तरपरा; क्रियतेऽन्य॒च्छुयो ्पेः। अलष्ु- 
तायाः पिटजञगन्वन््ाचछैश्च भूषणैः । माल्यदामपरिक्िप्रा 
विधिवत् क्रियतेऽपि च । भगवान् पूज्यते चाल छश 

पेण शङ्करः; । स्वयमेव ग्ट्धोतेन वसोः पत्या मद्ा- 

कनः । कतां पजां महेन्द्रस्तु ददा देवः छतां भाम् | 

वद्ठना राजष्ठख्यन पौतिमानव्रवत् यभ: । ये पूजयि- 

ष्यन्ति नरा राजानश्च म" भम | कारयिष्यन्ति च षदा 

यथा चेदिपतिन्डेपः] तेषां ओपिजययैव सराद्धाणां 

भविष्यति | तेषां श्फोतो जनपदो छदितश्च भविष्यति । 

णव" मद्धात्मना तेन मडेन्द्रेण नराधिपः} वसुः प्रीत्या 

मघवता मश्टाराजोऽभिखतृक्रत, | उत्सवः कारयिष्यन्ति 

मदा शक्रस ये नराः। भूमिरत्ादिभिहानेस्लया पूज्या 
भवन्ति ते । वरदानमद्धायन्नेस्तथा श्रोतृसनेन च । 

संपूजितो मघवता वद्धशेदौश्वरो च्पः| पालवास्स 
धर्मेण चेदिस्थः एयिषोमिमाम् । इन्द्रपीत्या चेदिपति- 

चकारेन्द्रमद्' व्च: । त्न चास भद्ावीय्या; पञ्चासन्न- 

मितौजसः | नानाराज्येष तान् एच्लान् स सन्नाडभ्यषे- 

चयत् | महारथो मागधानां व्चतोयो इष्द्रथः। 

पुतप्रहः कुथाम्बच्च यमा्धम णधाहनम् ] भागेक्ञव 
यडुेव राजन्यञ्चाणरजितः । णते तस्य दता राजना-. 

, जर्गेभ रितेजषः । न्यवेशयन्नामभिः स्लंस्ते देशांश्च राशि 
+ ० 

श्व | वासवाः पञ्च राजानः एथग्वंशाञ्च शाश्वताः । 

वसन्तमिन्द्रपाखादे काये स्फाटिके च तम् | उपतस्यु- 
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भ्धात्मान' गन्धर्शाश्चरसोगपम् | राजोपरिचरेतेयवं नास 

तक्चवाय विदधत् । षरोपवराह्िनीं तसय नदीं शुक्तिमतीं 

गिरिः । अरौत्सोदधे तनायुक्तः कामात् कोलाहलः किल । 

गिरि कोलाहलः तन्त पट्1 वद्धरताडयत् । निशक्राम 

तत्तेन पुहारषिवरेण सा| तखां नद्यामजनयश्दियनः 

पर्वतः खयम् । तख दिमोच्त्णात् पोता नदो राज्ञे न्यते- 

दयत् । यः, इमान भवत्तल्रतं स राजर्पिसत्तमः । वरच- 

पदक सेनापतिमरिन्दमः । चकार पल्ली कन्यान्तु तथा 

वा गररकां पः”। [ऊधंभवे । 

खपरितय लि* परिभवः यल् वट् च च्तिवां ङोप् । 

उपरिमत्यं अव्यण्वेदे भा अव्ययो ° । मर््यंखोपरोत्ययेः 

“अनोदेवसुपरिमव्यं कधि” ऋ० ८,१९.१९, “परि 

मते सतैग्रानासपरि” इति भा० । लोकेदवा दैत०। 

सतेभापरोत्येव । अतएव “तदुपय्येपि वादवरायणः” 

शारद । ““आकोपरिपाठकन्त ने इत्बादौ वा 

घठोखमासप्रययः | 

उपरिमेखल छ० उपरि ऊञ्जां भेखला यख । गोलप्रवतते के 

ऋषिभेदे एवः गोलराये इञ् ओरौ परिभेखलि तङ्गोत्रे घुस्ती 

बहर तु अस्त्रियाम् यस्कादि°तख लुक् | उपरिभेखलाः 

उपरिहतौ सी वेदिके टहतोच्छन्दोभेरे “ववं दहत 
ढतोयो हादयकः । आ्यच्चेत् एरखादृङतो हितो - 

ब्रङन्खारिषो उपारटहृतो स्जन्धसोवा वा अन्द दप- 
सटा. हतो” सर्वादुक्रमणिका० ५अ०। रवमपरिष्ाबु- 

हतोत्यपि वैदिके टहतोकन्दोभमेदे । 

उपरिष्टात् अव्य ° ऊद्ध+नि° रिष्ातिन् उपाददे । उथरिथ- 

ब्दा “ङपरिटाद्ाज्यखाभिषारयति" यतन्जा ० १, 

६,१,२१,''परुप उपरिष्टात् पञ्चूनतितिष्टति""१९,२,६,8, 

`तषपरोपरि शाद् ठ्स बलाका घ"न्यलोयत" भा7०व० 
२०५अ °चिप्रस्योपरि टादुभयतः कूर्चः ” सु ० । 

उपरिसद् इ^्उपरि सोद्ति सद्-किष् । राजद्छययन्ने सो- 

मनेटके दर् वखन्नामके देवभेदे । “सोमनेतभ्यो देषेभ्य 

उपरिसङ्भो द् वखद्गयः खाहा"^“ये देवा सोमनेतरा उपरि- 
सदो दवसलन्तसतेभ्यः खा हा "यज् ०,२५.१ ६।२ऊघस्ये नि 

उपरिशय न० उपरि खद्यं सदनपवेथनम् सद्-भावे वा०. 

यत् । ऊपे अनरिचोपवे्ने “उपरिवद्यं वा 
ख्ष जयति योजयन्तरित्च्तखद्यम्” त° जा* २,१, 

२२, उपरिसद्यम् अन्तरिच्षद्यमाकाये उपतेनम् "भा ०| 

[ १३२० ] ॥ उप 

नारीं कामयते कमो बः खादुपर),तक्ः"' रतिम उक्ते 

श्टङ्गगारबन्धमेदे 

उपर्द्ध लि"उप+रुध-+क्त | !निरुदधे अटते च (अलघुवि- , 

लम्बिपयोधरोपरदाः "मा घः““उपररडाः निर्डा आाहताश्चु" 

सल्लि°रेप्रातर्द्ेच । “त्त हि रान्नामुपरडटत्तम्” 

रषु; ४मूत्रादिवेगयुक्ते च । 

उपरूपक न ० उपगतं खपकं टश्य ्ाव्यम् साटश्येन अत्या०स०। 

नाटकभेदे तद्भेदाश्च अदाद् यथाह सा०द्° “नाटिका 

त्रोटकं गोटी सढ्क' नाख्यरासकम् । प्रस्थानोज्ञाष्यका- 

व्यानि प्र ङ्कु्ं रासकं तथा । संलापकं श्रोगदितं शिल्खकञ्च 

विलासिका | दुर्म जिका प्रकरण इह्लौ थो भाणिकेति चः" 

अशाद्थ प्राह्णरुपद्छपकाण्णि मनोषिखः | विना विषं 

सर्वेशां सच्छा नाट कवन््तस्"” तन्ञच् णानि तत्तच्छब्टे वच्यन्ते 

उपरोघ ए०उप+रुष-घञ् । !श्रावरणे“शरत्प्रषटराम्ब्धरोप- 

रोधम्" रघुः । रेप्रतिबन्धे च ‹“अन्ये षामपि मेक्तोपजो- 

, विनां इन््य्.परोधं करोषि"भाग्ा०रच० | “तपोधन 

नि्ासिनामुपरोधो मा भूत्""णक्ग° रतुरोषे च ] भावे 

चुद् उपरोधनमण्यक्ता्ेषु न° | ५; 

उपरोधक न° उप+र्ध-खड ल । वासरे शब्द् रत्ना ०। 
२उपरोधकर््त रि शधरके प्रतिबन्धके ५अलरोधकन्त- 

रिच लिण्च्छियां टाप् खत इत्वम् | 

उपल ए उप+ला-खादाने क उपरलोयते गिररर्िन् 
वा्लोवा० ड, पल-गतौ अच् पलः शोः शिव पलः 

बोधक इत्यपरे । $पाषाशे "र41 द्रच्यसय् पलपिषमे विन्ध्य 

पाटे विशोरखाम्"" मेष “परिणद्य तन्नो सचक्राः 

सणुडोपलाः'भागव°र८श्°र्ालकायाम् “भिषयुषरल- 
प्र्तिरो नना" ऋ० &,११२,१। 'उप्ेषु वालक 
प्र्षिणन्ति"भा ०श्रलनमातरे मेदि ० “वलयार्पितासितमहो- 

पलप्रमाः “शुकाज्गनोलोपलनिर्््ितानाम्" “नीलोपल्ल- 

ख्य.तव्िचिलरधावः ”' माघः “मध्यमोपक्लनिभे लसदंशौ 

किरा० | $्र्करायां सततो | उपराति वारि रा-दाने 
कवा रख लः | ५ मेषे निरु०| लत्वाभावे उपरोऽपि भेषे 

उपलंच्चक ति° उप+लच्च रल् । {उद्गावके “मेधावी वाक्- 
पट; प्रान्तः परचित्तोपलक्षकः! धीरो यथेक्तवादी च 

रष दूतो षिधोयते" नौतिः उपादानलकच्तणया खखेतर ¦ 

बोधके र्शब्ट्े चयथा काकेभ्योरच्छतामन्ननित्यादौ काक. 

अन्द्: उपघातकत्वेन काकतदितरबोधकत्वात् उपलच्चक्षः । 
उपरौोतक एण 'रकपादम्रो त्वा दितोय ष्लन्रष स्थितम् । उपलच्नण न° उपलच्छते खसे तरञ्चानेम उप्+द्-करफे | 
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च्खट् | ख्य खान्य च अजहत् यया लक्त्या बो- 

धके शब्देयया काकेभ्योद््धि रच्यताभिव्यल्न काकपदं ख्य 

स्वान्यख शादे बोधकम् । तल्लत्यञ्च खप्रतिपादकत्वे 

सति स्ेतरप्रतिपाद्कत्म् । भवति चेक्तोदाहरणे 

उपधातकतवेन ककाकाकेभयडृत्तित्वः काकशब्ट्खेति 

तथात्वम् ततञ्च शक्यतावच्छेद्कधन्प्परिलयागेन इतर 

श्यो पेण खस तरमोधकं हि पदषपलचणं भवति ^“म- ` 

न्तरं जाद्मणखाप्यपलन्तणम्” सि°्कौ० । उप 

कत्त-भावे चि | २्ताडशन्ताने | “कणप्हणं नियो- 

मोपल्षणाथस्? सि०्को° । ग्दगमेटे राजनि° । 

( उपलधिप्रिय ए० बालधिः परियोऽखव् एषो° । चमरनाम - 

उपल लि° उप+लभ-क्र। प्राप्रे, रेन्नाते च । आख्या 

यिकोपलञ्चाथा” अमरः । क्तठवत॒ । उपलब्धयत् प्राप्ररि 

श्चातरि च स्तियां ङोप् ^"उपलब्वतो दिवच्य् तम् "रषु; । 

उपलि स्त्री उप+लभ-क्किन् | प्राप्नो ट्या ह्िमेस्यात् 

श्वपदो पलः” रघुः । रेप्रत्यत्तादिन्नाने च | “नाभाव 

उपचग्पे:” श्वाणस्० ! योग्याचुपलच्धिः '“खनपायिप्रदो- 

पलब्छये” रघुः । 

उपल लि*उप+जभ-टच् स्तिया ङोप् । पराप्ररिरेन्नातरि 
ज्ञानाखपरे रेखात्मनि पु° | [षाणभेदे दत्ते राजनिण | 

उपलभेदिन् इ, उपल भिनत्ति भिद-णिनि &त० | पा- 

उपलभ्य लि०्उप+लभ कर्म्म यि यत् । शप्रयि"आआरम्भसिद्धौ 

समयोपलभ्यम् "रघुः । र्नेये च प्रशंसायां छम् उपलम्भः 

उपलम्भ ए° उप+लभ-घजस्म् च । १लामे, रेन्नाने च। 

“कच्चैता तदुपलम्भतोऽभयत्” माघः । श्नातौ चतस्य 

खखोपलम्भात् ” रघुः । 
उपलिङ्ग न० उपमितं लिङ्गेन अपा०स०] लोकनिञ्जसाधन- 

भावेन लिङ्कनाचुमापकेन सठथे अलोकिकसाघधनभावके 

अरिषटस्चके मूकस्पादौो उपद्रवे । 

उपलेप ए°उप+लप-षञ्। १गोमयादिनि अलेपने“मात्रे ष 

सवेन्दरियाणासृपलेपोऽवखाद्नभिति" छश्वतोक्तो रसवन्द्र 

यावसादने च । “कासोपलेपस्वरमेदनिद्रातन्त्ासयदौ-- 

गेन्धपरविषोपसगीः 

उपलेपन गोमयादिना आलेपने न° “मण्डलालेपनादिकः 

कमे समाज्ञापयति" पञ्चत । 

उपवक्तु ० उपवक्ति उपदिशति उपपश्यति वरा उप+पच 

च् । यत्ने रताठतातेत्चके ऋत्वि ग॒भेदे' १द्धणि सदसे 

श्र वेषि इध्वरोयतामुपयक्ता जनानाम्” छ ० ४,९.१५, 

{१३२१1 

१" सादोपलेपनलकत् ` छखु०। भावे ल्युट् 
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कमे ामन्नाय मिल 
प्रणवेत्यादिदपख वाक्यख वङ्गा सन् बह्यासि, स्वेषां कमे- 

 शामवकल्यायं मृषद्र्टा सदश्मो वासि" भा० 
उपवङ्ग षु °उप्रगतोवङ्गम् अत्या०्स०| वङ््देशक्षमोपस्ये देथभेदे 

देथशनब्द् विति; । [दन्ते राजनि° 

उपवट ए०डपमितो वटेन आशास ०। वटडक्षसडये प्रियासाल 

उपवन न ° उपमित वनेन अवा०स °| वने सतिनने आरो- 

पितदटचसमू डे द्याने । ^“पाख्ड च्छायोपवनटटतयः कोतकेः 

चिभिन्न:'' मेष ० ८“साकेतमालोपवमा ददन्ति" रषु 

चछारामथब्दे ० ८०१ विति; वनस्य सामोष्यमृ वनेवा 

व्ययो ° । २वनसामौष्ये रेवने इत्यथः च अव्य ° “कुघ्ठम- 

यन् फलिनोरलिनीरवैमैदविकाशिभिरा हितड्ुतिः ॥ 

उपवन" निरभ्रं सयत प्रियान्? साधः । 

उपवन न” उपव +चछ् ट् । सम्यककोत्तं ने सद्पल षण - 
युणादिभिः प्रतिपाद ने“खतिशयोपवर्खनं व्याख्यानम् "सखु ° 

उपवत्त न न ° उपेत वन्त॑नतेऽलर उप+टत आधारे स्य ट्। 
जनपदे १ विषये "“तसेदापवत्तनेऽ्येको न खतो गोत्रभित् 

कचित्'*काशो° तदेकदेथे २सजलस्यले भरतः । 

उपवषं पए भाखिनिकातप्रायनव्याड्ड्प्रभ्तीनामध्यापके 

ऋषिभेदे तत्कथा टष्त्कयायाम् द्रष्व्या “वणा एव त॒ 
भगकवासुपव्ष;"” शाण०्ख्ःर 

उपव ए उप+टह-उद्ययने कस्ये चञ् । थिरोधाने 

(वालिश) हेम०तत्र हि स्थापयित्वा शिर उद्यम्यते दूति 

तख तथात्वम् । च्छ ट् । उपवदेणमप्यल न ° [राजनि । 

उपवक्लिका स्तो उप उत्क प्रादिष° । अष्डतसवलतायाम् 
उपवल् र ७० उप+लह-प्राधान्ये घञ् । प्राधान्ये उत्कमे 

“तव् रण्वेषां हतानां धास्यताजेष धनम पाहत" भवत्य,पव 

सहाय बिभ्यताम्” शतश्वरा०१,४,९.१ 

उपवसथ इ उपेतपर वसत्यत्र उप+वस-अधारे अथ | १यामे 

हेमच०। “यद्याह्िताग्निरुपवसथे निवत कथमसव यन्नः 

सात्”शेत० “यजमानस्य समोपे वसन्ति देवा अस्मिन्रङ्धि 

चखाधारे अथ | र्यागपूव्वं दिवसे । तन्निवःचनादिकं शत ° 

जा० १,११,१,७,२, दशितः यघा 

अयातोऽशनानशनस्येव । तदुहाषाद्; सावयसोऽनशन 

मेव वत' मेने मनोहवं टवा मनुष्यसखाजानन्ति तत् एन 

भेतह,तशपयन्त' षिद् प्रत्न यच्छत इति तेञख विश्व 

देवा ग््हानागच्छन्ति तेऽख र्ट्ेषपवसन्ति स उपवस- 

तन््वेवानघल प्रम् । यो मदष्य प्वनञतूदध पूवः. 

८६ ५ + 
उपक्ताऽ्वुप्रष्टतोना सवेशां 

शः | 
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शरयादटथ किनि यो देवेष्वनअत्द्ध पूर्वऽञ्नोयात्तखादट् 

नेवास्नीयात् । तदुहोवाच यान्नवल्कय: } यदि नाञ्राति 

पिदटदेवत्योभवति यथ, आअश्जाति देवानत्यञ्चातौति स 

यदेवा शितभनशित' वदञ्नोयादिति यख व इषि 

ब्टह्ृन्ति तद्शितमनथित' स यद्चाति तेनापिटदेश- 

त्यो भवति यद्य, तदच्राति यख विने ग्टह्ृन्ति तेनो 
देबाच्नात्यञ्नाति} स वा चखारण्यमेवाश्नोयात्” “श्रत- 

परसङ्गादागतः तद्िखजेनः समाष्य पूरय यजमानेन 

ज्रतानन्तर' यत् कत्तं व्य' तदक्तव्यं प्रतिजानते अथेति । 

अतो जअतानन्तरमशनानशनापररनामकभारगयाद्यथनमेव 

यज्ञभानेन कत्त व्यम् आतस्तदनन्रभेव तद्य निद्पणं 

क्रियत इत्यधेः । प्रतिन्ना तखा थनानशनपनषखय प्रथंसाथम् | 

केवलान शन पन्तं नरसितम्पन्यस्ति तद् डेति । तत्त- 

खन्नथना धनन विषये अनयन सर्व्वात्मना ऋशनतरागस् । 

उपवसथनामनि चनेन देशनामागभन' दूढयति तेऽखेति 

पस्मोपे यजभानख वसन्ति देवा अख्खिन्निति ण 

दिव उपवसथ नामक इत्यथैः | ग्टे मनुष्ये घागतेषुन 

अतृचच पूरव्ये)ऽश्नोयादिति यत्तख्यानवज धिः किम् वक्तव्या ? 

अषाढ न चेन् निना निर्खीतिऽनशनपच्ः त्स णव 

परभाथेः | कथमगनानशनपत्लः ? इति चेत् अनेन म्- 

निनैव खमतसमटनाय प्रयेकपक्लौ दूषयित्वा यान्नव ल्केन 

सोपपत्तिना नोभय1दिव्य.क्रम् । यदीति अशनानशनलश्चणं 

यदौति } दैविके हि कर्मीण देवान् प्हयदिषटखंव द्विषः 

प्रथममलुप्रयोगः काममन्यख, प्रिय एनरनिय 

माहविषोऽन्यद्पि अदप्योम्य{मति पिढदेवल्तामापा- 

द्यतीति यान्नवल्कसदाशयः | तत् किं दैविके कम्मौणि 

्आागपि भोक्तव्यमिति यस्लतमाश्यमजानानः शङ्कते त- 

माह यद्य् इति यदि ठ अच्नाति तदा अभिधिषतो < 

देवानतिक्रम्य स्वयः भृक्तवान् सयात् । अशनानशनप- 

च्योरुभयोरपि दोषञ्ेत् का मतिरिति वदृद्रव्यसथित 
भध्यनथितवद्धवति तदश्नोयात् } यस्य द्रव्यस्य खुबन्वा- 

नै विष्टे देवा न ग्टहृन्ति तदशितभपि शदनथित 

बद्धवति } तथात्वे यथोदौोरितदोषद्याभावमाङ्स्यदिति। 

ॐ1रग्यपरहणं  प्रारतद शपू माखद्हविव्येतिरिक्तोपलक्त- 

म् भा०] तत्र विहितः ठ भावे अथ 1 दैदिके कमभेद 

तद्ध कमे कातरा ८,८,८, दितम् । गधमाध्यायादौ 

“उक्तमौपवसण्य' कमेत करकः | [डपवाकते यमरः । 

;पवस्त न ० उपव च्वभ्मे उप्रख्धटत्वादभोजने भावे क्त । 

उपवस्ति स्रो उप~+वश्च- स्तम्भ भावे क्तिन् । उपष्म्मे चाल 

म्बने तेन जोकति बेतना० ठञ्! चओौपवल्लिक तदपजो- 
विनि बलिर र 

उपवाक इ० उप+वच-षज् कत्वम् । उपरत वचने पर 

स्खरालापे “नसन्त इद्पवाकमोयुः' ° १,१६8.६ 

“उपवाकसपेतय वचन परस्यरवचनम्'' भा० | उपवाति 

उप+-वा-भावे किप् तस्य कं जलं यल । र्यते एु०५^स- 
कतना पं वदरम् पाकः करम्भसय्'' यज्ञु* १६.०,२२) 

“सरस् पाक्या नम् "१९ ,2.०,०८८पवाका रवाः ` बेददो० 

“खघ नासिकयोलासानि तान्य्,पवाकसक्ताच्च वद्रसक्त- 

वश्च श्रोत्रे एवासेदन्द्रौ सहौ? यतण्बा० १२,९.१,५, 
श्यै हि जलसय शोषणात् तथात्वम् । शइन्द्रयवेख्ी ` 

ङोप् “वद्रेरुपवाकोभि्भेषजं तोकाभिः'" यजु ०१, ३०, 
तखन {इतः यत् । उपदाक्य तत्छाधने वद्खौ उप+वच- 

कर्मे{ख त् कुत्वम् । सम्पाषयोये ““खअयमण्नि््र भयु ख्य 
टता सनकात प्रधा नभसोपवाक्यः क* १०,६९.,१२, 

कुत्वाभागे उपवाच्य स्तुते प्रणम्ये च "“खअङन्निद्य यथा 

विदे शीष्णाशो्ष्णपवाच्यः' ऋ०२,१,१३२, 

उपवाद् ए° उप+उद्-षड । अपथादे निन्दायाम् “पच्प- 

वादाः कातपरा० ^पन्ूपवाद्; पशुदाननिन्दा" ककः 

शिनि उपरवादिन् } तत्कारिखि “तख्माच्नोपवादी खादत 

द्योववित्परो भवति" रेत०“येऽल्षाः कलहिनः पिष्ना 

उपवादिनः'' छा ०० । 

उपवास ० उप+वस-षञ् } भोजनाभावे भोजननिषत्तौ 

स च पध; अवैधञेति भेदात् दिविधः। तत्र बधय ब्रत 

खपत्वम् । तख स कल्द्पत्व' निरस्य एक्ान्त° संकल्प- 

जन्यत्मक्तम् यथा ^“दीषैकालाहपालनोयः सधलमोत्र त- 

मिति नारायोपध्यायानां स्वरसः |! स्वक व्यरिषयो- 

नियतः सङ्ूल्ोबतमिति च्रोद्द्हरिनाथवद्ख मानप्र्ट- 

तयः । सङ्कल्पश्च भावे भयेतत् कत्तव्यमेव, निषेधेन 

कत्त व्यमिति न्नानवियेष; आतणव मङ्कल्पः कम््मानस- 

मित्याभिधानिक्षाः | वस्तुतस्तु पृष्व क्तवर। पुरा ख्व चने- 

नेकादश्चु पवाससयु व्रतत्वाभिधानात् “एकभक्तेन नन्नोन 

तथैवायाचितेन च । उपवासेन चैकेन पाद्श्च्छं उदा- 

तः" इत्यादियान्नवल्कप्ाद्य्क्तंषु एकभक्तनक्ताया- 

वितभोजनोपवासादिषु पादशच्छरादित्वाभिषानाच्च न स- 

सङ्कलसो्रतः किन्तु सङ्कल्यषिषयतत्तत्कम्पव व्रतमिति । 

च्यतणच व्रतानां सष्कुलखसम्भवत्वमाडह मनुः “ब्ल्पमूखः 
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कामो यत्नाः धद्कसखसम्भवा' ) बतनियमधश्यीव षवे 
शङ्खाः खूटताः” । अनेन कमणा द्द् मिष्ट फः 

साध्यते इतो वंविषया दु्चिः सद्धल्स्तद्नन्रभिदटसाधन 

तया अषगते तखित् श्च्छा जायते दत॑स्तद्यै प्रयल्' 

क्ञ्वीत इयेवं यत्ता लङ्कखयतम्भशाः । बतनियभदख्पाध- 

म्मदतर्थाध्याये ` वच्छमायाः । सव्व" इनेन अन्योऽपि 

शास्त्रा; सङ्धलादेष जाबन्तदूति क्ल.कभटः । सङ्क 

नाह षराहएराणम् । ' प्रातः सङ्कल्ययेदिद्ठादुपवाखत्रता- 

दिशम् । नापराह्णो न मध्याङ्गे पितरौ कालौ हि गौ 
टतो "ल षंकसोत्रतारल््ः”। तत्र भोजनाभावच्च अहो- 
रालकालावच्छिन्नः | यथोक्तः शटतौै (तपनोदयभारभ्य 

याभाटकमभोजनम् । उपास; खविश्चेयः प्राय चित्ते 
विधीयते प्रायचित्ते प्य् पलणणम् । प्राजापतपरादौ 

लिरालरादय् पोषणम वादत्वा बोध्यम् । उपास 

ब्दस्य निरुयन्तर' भवि° ° दुर्थित' यथा “उषा- 

इत्षषयर पापेभ्योयद् वासोयुखः बड़ | उपवासः त विन्ते 
अ; सरभोगदिवजिं तः, वैधोपवासतयं यथा निदत्ति 

प यद्नपरतया भावद््पत्वं तथा ठक्ञा०त°समथिवम् यथा 

ष्यञ्च शङ्धल्विषयसख्य नन्तं पूजमरेदरिभित्थादौ भावत्व ̂, 

नेलेोयन्तभादिः्यभित्रदौ चाभावद्पत्वम् । नच तहिं व- 

अश्च कविद्ष्यभारर््रत्वात्"“नितरेधः कालमातके' "इत्यस्यैव 

िषयत्व खादिति चेन्न तशय केषलमिषेधविषयक्रत्वात् अद्य 

ठ सक्ादोतिकन्त व्यतायोगित्वे न भावषटितत्वात्^तलन पूज्य 

विषेश स्तिः" इवगवैयृष विषयत्वमिति । जोभूतशाहनेनापि 
“दकदश्वां भोजने दोषं दधेयन्र पवाखं नियसयति। न- 
चायं निषेध; दृविकषतेव्यताविधानात् निपेधे चेतिकष्तब्यता- 

विर हा, तपदपपुयोगाञ्च'पयुक्तम् । यत्, निधेधपुकरण- 

श्यदेवलपचने “न श्न -पिवेत्तोयः न खादेत् ज्रां - 

शूकरो । एकदण्यां न भ् द्चीव पक्चयोर्मयोरपि" इत्रत 
मओनिषेषे छष्छत्वाद्धोजनाभावः पुतोयते नलभोज- 
गसद्भलर्ूपं प्रतं ल्षणाप्रषङ्गात् । मत्सरा 

“दम्या नियताहारो सासमेथुनवच्ितः । एकादण्टौ 

न भुञ्जीत पचयोरभयोरपि” इति दथणीनियभपूैकं 
ब्रतलभिधाय “रटन्ती षराणानि भूयोभूयोवरानने ! । 

ज भोक्गष्यं म भोक्गव्यं श्माप्रे इरिषाशरे"” इत्यादिविषेः 

दमन्गतिकतया निषेधकत्वमवश्य' वाच्यम् | तथाद नि- 
भिदे भोजने दोषश्चवष्ठ' निषेधातिक्रमजन्यतयैवोपपद्यमानं 

ख फलश्त्या काम्यतया निदख्दृश्य ततद्य नित्यत्वे प्रलाष- ` 

ध्वे वान्जागंदे ३१६ 

भिति तच्धिन््य' न खल् “न चद्धेन पिवत्तोयभित्वादिभिः” 

प्रतिपच्चनिपेधभावैः साहवर्येौकादथोभोजननिपेधकमात- 

ह्रादं किन्तु “एकादग्डां न भृङ्लोत परचयोरुभयोरपि । 
वनस्ययतिधरम्ाऽयं शुक्लामेव सद्ा ण््हो" दति गोभिल- 

वचने धभयीणब्द्समभिव्याहारेयकाद ण्या छपवसेदित्यनेनैक- 
वाक्यतया चोपवाक्षविधायकलपि नहि निषिद्धानां बद्ध 

इव्यादोनां त्व गेन कञ्िद्व्मोजायते किन्तु भावद्पाङ्गाचु- 

ग्ट्होतोनिषिह्ञोधम््ीभवेदिति, वैधोपवाकसे च “उपान्त 

पपेभ्योयच वाखोगुधौः शह । उपवासः शस धिन्नेयः 

सर्वभोगविवचव्नितः" इति भविष्वएराणवचनेम भोग- 

भालसतैव वजेने प्राप्ने बचनान्तराददोएनाभोजनद्धोव 

प्रापनिटस्षयुणवाखयुक्तख प्राधान्यमन्यभोमःजेनख्ाङ्गत्वम् 1 

तथाच शतके श्दतक्चि चैव प्रणम्य सना हरिम् । एका- 

दष्डां न भुञ्जीत व्रतमेतद्धि वेष्यषम्” । अने यकादश्चा- 

छपवासमालख ग्रतत्वखक्गम् रकादण्ां न भृञ्ञोतेलयख बरत- 
परत्वेन नाभोजनमपरता तद्याच पू दूषितत्वात् ! ततश्च 

यथा एकादष्टां न भृञ्जीत इत्यन् वधनान्तराडुषवासद्प- 

त्रतपरत्व' तथा न भोक्तव्यभिनत्यलापि 1 बस्तुवस्तु षरा 

राणे एकाद योतरतधन्द् यस्ये “न द्धे पिवे्लोथसिति" 

म भोक्तव्यं न भोक्तव्यमिति वचनदयसभिधाय अताकरणे 
प्र्चषाय उक्तः| नच पौनरक्यभिया तख निषेधकत्- 

शिति वाच्यम् तथात्वे एतद्वचन एव म भीक्गव्यमिति 

एनरुपादानं व्यथै शात् विन्दे वीया तद्व व्र 
निल्यतवख्यापन मिति । अन्यथा “निमेषः कालमालकः” 

इत्यनेनैव एकादशीच्चण एव भोजनगिषेषः श्यात्" । 

“एकादश्यां परकृपैन्ति उपवास" भनोषिणः" दति भवि- 

ष्यएुराये उपवासपदान्निराद्ारपद्" नैकादपौकालमा- 
लाभोजनपरम् किन्ड तदुयुक्ताहोरालाभोजनपरम् । 

तलधोपवाशपदव्यवदहारात् । नच वैपरीत्यम् रपवास- ` 
धदखाडाराभावमात्रपरत्व कचचणाप्रसङ्गात् । निराहार 

पदस्मोपवासपरत्वे त न र्चणा छाभाग्यथाश्रख पिपेष- 

तातृपवय' कत्वात् । तथाच कात्यायनः “नित्योपवासी 
योर्यः सायं प्रातभेजिक्रियाम् । शन्त्यलेन्कतिलान् 

विप्रः संप्राप्ते हरिवासरे"? । ायं प्रातरिति रालिदिषो- 
पल्षणस् “निभिं रणनणक्गं॒धिप्राणां मतेपरवासिनां 
नित्यम् । अहनि च तथा तमखिन्धां शाप्ररयामान्तः ” 

इति खन्दोगपरििट कवाक्यत्वात् । धरतयष खणङतियेर- 

-ष्वहोराल्त्यकोसैनम् खो रालसाध्यकष्वाङ्गषायेम् । तथाच 
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विष्णुधर्मोत्तरे । “सा तिथिसलतद्ोराब' यश्याजभ्य् दितो- 

रविः । सया कर्माणि कुवीत शछुासटद्वी न कारणम् । 

सा तियिश्लदहोरात्रं यख्याभस्तभितोरविः } तया काणि 

क्श सदद्व न कारणम् ¦ शुक्तप्ते तिधिर्याद्या 

यद्याभभ्युदितोरिः । शष्णपक्ते तिथिखरौद्या यस्धाभस्त- 

नितोःरधिः'" । तच्च तिथ्यन्तरव्हायभावं विना प्रायोन 

सम्भवति अतएव म्टहपरि{बिटे युग्भाग्नोत्याटभिधाय'ति- 

च्यनमः महाफलम्" सततं अख प्रयोजनन्तु तिथेः खडरूछ- 

विरेषनियभनम्, खतिण्या कमा निर्वाहे सहावभावेनान्य- 

तिध्यचुप्रवेयेनाङोरालषाध्योपवासाद्याचरणञ्च | एवच्च 

प्रातःकाचे तत्तिच्यलामे तिथ् नरेऽष्व ऽपवासमसद्कलखः अहो- 

रान्राभोजनर्ूपसख तख प्रातरारण्भाहेत्वात् । श "वतर 

प्रदोपेऽपि “प्रातःसन्वयां ततः लत्वा सशङ्कल्स' बध आच. 

रेत् य् कम् । अल च कनोणस्तावदपूव्ये जनकत्वेन वि- 
धियतवेन प्राधान्यम् तिच्यदेु णत्वे न कचिद् पलच्चणत्वमा ह् 

गमैः ] ^“तिधिनक्लवारा दि साधन एुणयपापवोः | प्र- 

धानयुखभावेन सखातन्ते यण न ते चलाः” इति पुथानशय 

कममीरोयुखभावेनाङ्गत्य न | एवञ्च निराहारपदस्योपवास- 

परत्वे न कलद्चाधिकरणन्धायाचनैकादथोखणमतिवाद्य भो- 

जनस् । विन्वेकादण्टाभिति विहहितेक्ादशीयुक्काहोरा- 

` त्षरम् । अथ कलङ्चाधिकषरणस् ! तत्र तिः “न 

कालञ्च भचयेत्” इति कल घ्भच्तखाभावदिषयक' कायं - 

{त्ययः । तत्र कालविेषादपादामाचिषिध्यसानक्रिया- 

आं प्रडत्तिमतोनिपे धविधावधिकाराद्यावत्क्षालभेव तथां 

तच्छ निषत्तिः } न हि कलञ्जभमचणणद्यतः कुतच्धित् का- 

र्ाच्िटत्तख्च निषेधालपालन' लश तिति कलञ्ज- 

भच्चणनिपेधो न पन्तं निवत्तेयति किन्तु भक्तणप्र-1 

इत्तिमत्तामाल्वमधिकारिविथेष्य' यदा यदा भवति तद् 

तद् एव निषेधविधिरपि त' निवत्ते यति । न हि कल- 

ञ््यभच्चणपक्रम्य यावत्कालं तद्धत्तयति । खतस्त- 

दितरकाले निश्तिः सिद्धबेति भवति विफलोविधि; | 

नतत नासौ निवु्तिरग्र्टत्तसख निदन्यतुपपत्त;, सत्य 
परदत्य्पाधिना विनाथं प्राप्त् प्रासभावणव प्रहसति 

निराकरणात् साध्यमानोनटत्तिश्च्यते नतु प्रटत्ति- 
रपि षाध्यतयोपदिग्यते कन्द रागपराप्नप्रटत्तिमितदव नि- 
बेधविधावधिक्षारः। यत्त्, “मनसा त॒ प्रहत्तख भूतचेष्टा- 

वतोऽपि वा । यदनागतभावख वच्छ तन्निवततं नमूृ"्ति 

ठमापिचन्देनाप्रत्तमालसहद्धयाच् विरोधः भूतन्रेटावत 

दरति । भून" चादौ पिशाचादौ जन्तौ लवं निषू- 

चिते । प्राप्रे इत्तं सभे सत्ये देवयोन्यन्तरे तु ना" इति ` 

भेदिन्युकलोः भूते प्राप्ने निषेध्ये चेषटावव इत्यधेः ॥ त~ 
तश्च प्रागभाव एष कालान्तरसस्बन्वितया शाध्यस्वे नोप 
दिष्यते । प्रागभावश्चानादिसंसगाभावभाल्लपरः खचाप्रहट- , 

न्त्य भक्वणकारणमनलुति्तः. ` शिध्यत्येव । तचरात् श- 

छतृक्रिया पर्यैषसायित्वे विफलोविधिः क्षाद्ाचिद्का- 

करणख्छ निभेधभन्तरेापि प्रापनेः । न च खगेक्ञामादिवत् 

शाध्यतया प्रद ्तिमतकन्तुकत्वभष्यङ्ग विषयमाल्रानरदाना- 
घीनसिडत्तत्वातिषैधनिवोगानामितिकर्तव्यवाऽऽकाङ्कावि- ` 

रहात अतएव शुचित्वमपि तत्न नाङ्गम् । तस्मान्निषे- ` 
धविधिष काकवन्तोदेवदत्तषयर ग्टद्हाद्त्याद्व्तटस्वत्वे ना- ` 

धिकारिविशेषण्ोमूतायाः मुततेयाषत्कालमदटकतिस्ता 
वत्कालभेव निरृत्तौ साफल्यं एन निभित्तान्तरयन्न शश- 
दानेनैव शास्ताथैलिद्धिः* । गद्ाधरसतु षिश्लिङ्पे ` | 

उपवासादित्रतादेनिषेधषिधिवोष्यतवा कषतव कलंञ्च 

भकतणारेख निभे धविषयतया निभिञ्लत्वमङ्गोचकार ¦ तद्या- ` 

यसाश्वः । विधिप्रत्ययाचदधेटसाधनल्वादेधौ ले खान्बयः ` 
व्युत्पत्तेः एका दग्डाधुपवधे दित्या दिवाक्येन उषवाश्े लि- 

उगव्य्ैटखाधनत्व्यान्वययोषनाव् भोल नाभावद््पोपवासखः । 
निषेधद्पतया तत्र च विष्यचौन्नयात् निषे घविधित्वम् तदेक, 

ाक्यतया च रकादण्दां न भुञ्जीतेत्डादौ भुजधातोरष" 1 

दासुपरत्यक्षलयन ̀  नज त॒ तन्न ताद खदा पाशकः पवद ` 

तत्न निषेधष््पभोजनाभाषे इूटसाषगत्वनोधनाद्िष धवि- 

धित्वम् । प्रजनने ए३ प्र्ययार्थान्बयगियनेन वधान्यद्धैवौ ` 

चि्यम् । न कलञ्ज" भक्येदित्यादौ व सजा कलञ्जम्ष्ध 
णव विध्यय'टसाधनत्वद्याभावबोधमात् निषेधद्धपत्वम् | नज- 
समभिव्याद्तस्छले यन्न यखान्ययः तत्ममिव्याहारे ठ ठन 
वश्ाभावान्यनियमात् नेन: पचतीन्यादौ मैले पाचकः - 

सवान्ययेन सैलो न पचतीत्यादौ तनैव कन्ठःतवाभावान्वयदभे ~ | 
नात् | नलु ख्कादश्चां न भद्खीतेलयलरापि कुसो न ठथाग्वद | 

दति चेत् ततल तधान्वयसम्भवेऽपि रएकादन्छामु पदे इ- 
त्यादौ तथान्वयासम्भवात. सन्न घाव॒नेव भोक्जनाभल्ल्ो- 

पस्यापनात् तन्नैव विष्यर्थान्यौविग्यात् म च तद्र शा- ̀ 

तन्तरेरष्ठाभावनोधकपदमस्ति येन विष्य्घानयशने खात् } 

तदेकवाक्यतया च न भुञ्जोतेखादौ उक्तानि विधि 
तष्ठचितमिति। निषे धविधेच ददानत सानजननहारा 

भवन्तं कत्वम् निषेधस्य ठ उदौोच्यािरदःदनन्वक्ताप्तेपज्क- 



्यालावदन्ति तव्यं डि दयेदैषा पकोत्ति ता "। परे उदासीने । 

 शश्यभाद्छयाहरेपमम् । उपवासे न इष्य त टन्धावनमञ्ज- 

नमू” । गौ ङोयख्छतिः“उपवासे तथा च्रञ्गि न स्ताेहन्- 

 योनोश्चरः““तश्छात् सर्पपुयलरं न भ्तयेहुन्तधावनम्'"इयमि- 

ह क 
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णत् निवर्तंकत्वमिति भेदः विस्रस्त विधिखद्पे दृश्यः | | 

पगुक्त भवि० ए° वाक्व्याख्यायास् रएकाग्वर रषु 

“उपार ससय निडत्तसयं पापेभ्यः पायकष्यंभ्यः । सं धि- 

चास्तु दोषेभ्य इति पटित्वा दोषेभ्योरागदे षसात्- 

श्यौदिनिषिद्वातघम््भ्य द्वयर्थमाः । गुणाना गोत- 

सः । “दया सव्वं भूतेष, चान्तिरनद्ढये। चौ चमनाया- 

छोभङ्गलमकापेगयमस्छ हा चेति” । दयादिककषण्णन्याडइ 

हृष्यति! । “परे वा बन्ध्वगे वा निले दरि वा दा । 

श्चाक्मषदिन्छत आपरछ्चः रछितव्यभितिकलतरौ पाठः! 

व्यक्ञमाङ दषः । “यथौवाश्षा ` परखदद््.रव्यः सखभि- 

च्छला । छखद्ःखानि तुल्यानि यथाद्मनि तथा परे” 1 ह- 

द्यतिः “वाद्ये चाध्या्मकषे चेव इःखे चोत्मादिते कचित् 
न कुष्यति नवा न्तिषा चमा परिकोसिता | न गुणान् 

छण्िनोडन्ति लौति भन्द्युष्ानपि । नान्वदोगेष्, रमते 

हाऽगद्धया पुकोन्तिंता । अभक्तयपरिष्ारस्तु रुंखगेचाष्य- 

{निन्दतैः । धमे च व्यवस्थान" भौ चेद् युक्तिं - 

म् । शरीर" पष्यते येन शुभेनापि कमा । अल्यन्तं 

शच्च करवीत नायाः श उच्यते । पखाचरणख' नित्य- 

शपु्विषजभम् ¦ यतद्चि मङ्गल" पुोकतच्ड बिभिष्धत्वद्- 

भिः ¡ स्लोकाद््पि च दातव्यमदोनेनव चाक्पना ¦ अ- 

'न्यष्नि यत किश्िदकषाप यल हि. वत् खटतम् । यथोत- 

धेम सन्नोषः कन्त व्योऽप्यल्यवस्तुना । परवाचिन्तयि- 

श्वार्प' वाऽस्य षा परिदयो्िता" । देवोषएराश्स् | ^व- 

बान" नच्जपः सानं तत्कथाखवथादिकम् 1 उपवास- |. 

हति छते चषा; पक्ता भनोषिभिः" ̀  उवैनोगमिवलोतः 

आशान चुमतन्डत्यगोतादिद्चश्र तिः च्ल दन्तधावने 
्ैखिखसतक्चल्याप्य दरूखित' तौव । “अल तिलाः ठद्- 

शालातपोभोगविचेषान् पुतिषुते ¦ “गन्ाखङ्कारवस्तूनि 

धावनम् | दन्तानां कासंयोगोदश्वासप्रम' कुलम्" तत्र 

धाय दृन्तकारंयोगं निषिध्य ब्टज्ञोदादिना दन्तधाबनभिति 

वितेधं परिजष्ारेति वदभ्नोनञधं व्याचक्रः तद्र बब्॒णा- 

लातपेम “चख पये धिने नित्य' भवत्यएयतेमर्ः । तखात 

श्ीदशलठे च ̀ भवेद् न्तधावनसम् ” दतवरभिधाय तडूवचना- 

जिषृदमेन्न दकधावमे दोषणयोद्धः.। अन्यधा पौन 

पत्तेः “खञ्जन रोषमद्धापि गन्धान् पमनसश्तथा । पुटके 

चोपवाक्े च नियजेव विवर्जयेत्? दूति दरिवंशात सिता- 

छ्षरायान् | -गान्राभ्यज्ग शिरोभ्यष्गः ताम्बले चादुले- 

पनम् | ब्रतस्योवञवेत् ख  यद्वान्यद्वलरागङत'” इत्- 

नेगादुरेपनरागठच्िषे धाञ्च |. तण पुवचिन्नविवेक- 

शधिः सषटक््टपवासेन हेठनेति ” । 
जोभूतवाडनेनापि उपवादे , चेति पटित्वा चकारादचु- 

क्षादिषुपौति व्याख्यातस् । त आआङन्वेन्यादि शव्वं भोगसैरव 

पद्थेकं तेन विलासायेगन्धादिवल्लं न" कायम् | देव 

खः “उपवासः पुणण्ये 8 दिषाखवापाषतसयने; । च्य 
ये चाण्डपाने च नोपताखः पृणब्यति ' । ̀ उपवासोऽपि 

मण्ेतेति कल्तरुपाठे आपिनान्वद्तं॑सचज्गीयत दति 

विशेषः । अचैदर परते; । अतप्रये ना सम्भाव्यमाने । 

मेथने विशेषमाह देवलः | “उपवाकते तथा यौन" षन्ति 

दप्रकृलानि वै । स्तीणं संपृ चणात् स्ययांत्ताभिः स्क 
यनाढपि | बह्वचच्ये' विपद्येत न ॒दारेष्व ठसक्गमात्” 
छप चयात् शंकथनादितल्र खरामत्व' खं गब्द्सयाथै, साड 

च्यत सोऽपि तथेति पूायञचत्तविषेकः | कातदराय- 
भोऽपि “रेतःकेशात्मक' भोगख्तेऽप्यस चयः ख्टतः । 
थाच दः } “खरं कीत्तंनः केलिः प्रैष्यं शुद्ध 

शद्धो ऽध्यवाय्च क्रियानिष्पन्तिरेव च । 

एतन्रेथ नमां पुवदन्ति मनोभिः । अहरागात् छत दुव 

†विणोधकम् ” । 

अलुकद्यपचप्रधानपच्चयोयथायोगसु अन्यान्यपि 

वक्छानि कालम ०उत्तानि यथा कायं मांस" स्रा 

चयनोन् शोरदरषकान् ) चाक भभु परात्र त्यजेदुपवसन् 
स्त्रियम्” शृ्याष०। “चअसठच्जलपानञ्च दिवाच्वापञ्च 
मेश्.नस् । तास्व् ख चतं मछ" वच्जोयेदुबतवासरे” विष्ण, 
० | ““पतितपाषर््डिनास्िकसम्धाषणमन्डतादछीला. 

दिकनुपवाखादिष वच्छंयेत्” हारीतः । “वद्ियाभान्य- 

लान् ति प्रतितं च रजस्तलाम् | न श्ृयेत्चाभिभावेत 

नेच्वेत ब्रतवाशरे"करभपे उ ° “खढल्या लोकनगन्धादिचैवनं परि 
कौत्तं नम् । अच्च वरयेत् सम" सासाना चचाभिकाङ्कन्म् । 

भाल्रालयज्ग' शिरोभ्यज्गः ताभ्बलं चाहुनेषनसू । ब्रतस्यो- 
द्लंमेत् स्वैः वश्चान्यल्म निरालतम्” षष्णुर० | तलै 

कदस्य च्. पवासे “यानि कामि च पापानि ब्ह्महव्यादि- 

कानिच | वयन्तमाचित्य तिषिन्ति सपुत्रे हरिवाशरे, दति 
भषिश्रअन्नमातख्ध निषेधेऽपि भाषमद्रादिनिषोधो- 

भाषष्ठम् । 
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सकरखयपक्तेऽधिकदौोषाय । आतणव "अन्नं तु धान्य 

संमूत' गिरिज! भूषि जायते । धान्यानि विविधानोष्- 

जगदयं ष्टणु यज्ञतः । ग्टामनाप्रमेराचच धान्दकोद्रष 

सपेपाः यगोधूममद्वाच तिलकल्ककुलल्यकाः” इ्यादोन्य. 

दादष धान्यान्यक्खा^तरेव समद्भ. तमन्च' भवति थोभने ! । 

अन्नलयागे जनते भच्छष्वेतान्येव विशच्जंयेदिति'" शाभ्वोत्तर 

खर्डे धान्यभालरस"भूतान्नस्य निषेधात् । तएव मक्त" इवि- 

ष्याच्नमनोद्न' वेत्यनेन अनोदनपदेन सिद्ाच्रमालभिच्र- 

स्याहेकल्यतोक्ता । 

एकादण्युवासेऽधिकारिण एकाद रो शब्द् षच्छते | सभ- 

ककायान्तु भर्त्रलमतिं विनोपवासे न।धिकषार;। ^नाखि 

स्रीणां एधग् यन्नो न व्रत नाप्य् पोषणस् । पति शुचरूघते 

यच तेन सगे महोयते” मन्क्तेः साविलनौब्रताद्गै विधेष- 

विधानात् भलैनुत्तयाऽधिकारः | अतएव शङ्खेन सामान्यत 
उक्गाम् “कामः भर लुन्नया बतोषवासजियभेज्यादीनाम 

भ्यासः स््लोधश्यीः" “पत्यौ जीवति या नारौ उपोष्य बत- 

साचरेत् । आगुः संहरते पच्: सा नारो नरक" ब्रजेत्" 

षति विष्ण वाक्यन्त खहुमव्यभावविषषयकम् ! 

ख चपवासः नित्यः काम्यः मैमित्तिक्ं त लिधा तलै 
काथोथिवरालपादय पत्रासोनिश्यः | एकादशो शब्द शिवरा- 

नयादि शब्दो च ततुप्रमाणंदण्यम् | काम्यस्तु “अमाव 
हादशोच संक्रान्निखि वियेषतः | एताः प्रधश्लाल्िथयो 

भादश्रारस्तयैष च । अन् सञानं जपो मोदेवतानाञ्च पूज- 

मम् । उपवासस्तया दानमेकं पावनं खटतम्^५ संब ° ““सप्न 
वारालपोष्यैव प्रधा संयतेन्द्रियः। शप्रजन्धलतं पापं तत्- 

चणादेव नाशयेत्" सं °प्रटो° “नित्य' दयोरयनयोि्यं 

विषवतोदवं योः । चन्द्राकयो स॑हणयोर्वयतपातेषु पछ । 

अहोरा्ोषितः सान" दानं होमं तथा जपम् । यः 

करोति प्रसन्नात्मा तख खादच्यञ्च तत्” ब्रह्मपुर इथादौ 
विदितः तत्नायनविषवतृश्चनित्य इति भेदः | नैमित्तिकः 

प्रायशित्त्पः “व्यहं प्रातस्तदद्ं साय न्रयहमद्याद्- 

याचितम् | ब्रह परञ्च नाद्रीयात् प्राजापव्य' चरन् 

दिजः” मन्वादियिष्ितः रवमन्यान्यपि प्रायविन्तविधाय- 

कानि वाक्यानि श्टतितोन्नेयानि 

त्र काय्य स्व यक्तिमानधिकारी भवतीत्य् केः स्याङ्गो 
` पेतं वाधिकारः। निलो त यथाकथश्चिद्तु्ाननिति 

समितम् एङा०्त ““एवश्चैकादशोवतद्य नित्लात् 
किशिटङ्गपशलय ऽपि प्रधानोपशराषादेराचर्ण' यावच्लोवा- 

+ 

उप 

चिकस्यन्यायात् । ख च ज्यायोयया ““वावच्लोवमग्निोल 
ल्धयादिति श्रयते तल् कि सर्वाद्धोपस'हारेदवाधिकारः 

लत यावच्जोवपरेन यावन्ति धक्गोतीद्युपरकः यदा तदा 

वाद्विश्ङगरपेत' प्रधान कवेन्नधिकरोतीति शंयः | 

तल्लाद्ये शर्वाङ्गोपेतसय प्रधानसपु फलसाधसत्वा दङ्धवैकल्खे 

फलाहद्यात् स्षाङ्गोपसहार इति पुवपचचः तत्र सिद्धान्तः 

“खायः प्रातजजोतोति'' खतेः साय प्रातःकालावच्छिन्' 
जोवनमग्निदोलषय निमित्ततया श्यते नल्वज्गानां, शति 

निमित्ते नेभित्तिकिमवण्ड' भावि अन्यया निमित्तत्वासश्भरषात् } 
अतोऽशक्याङ्गपरितप्रागेन प्रधान" कक्तव्यस् तावतैव 
अस्तरवथात फलसिद्धिरिति च्तण्व न मि्तिकाधिकारे 
शमीधरसखाभिश्टता आतिः श्यथा शकन् यात्तथा कुर्या 

दिति" । बौधायनोऽपि खरति। “यथा कथञ्चिन्न 

ल्प्रानि शक्यवस्तुनिद््पतः | येन केनापि कायांणि नैव 

जितप्रानि लोपयेत् '" । 

अशमधेदटादुकल्े नाप्यवरणस् अकल करत ्रव्यादिष 
प्रतिनिषिष्धपः तवाद मतः | “विचैख देवैः वाध्यः 

माद्धणंख सङि भिः । आपद्य्, मरणाङ्खोते विधिः प्रति- 

निधिः णतः | प्रभुः प्रथमकल्यरप्र योऽहकल्येन वन्तने | 

भ साम्परायिकः तश दर्भतेविं यते फलम्” | अल्नापत्- 

प्रतिनिध्यहुकल्यानां पर्यायता । कालविनेकष्टतषराहपुराण 

उपयासासम्स्तु किञ्चिद्धच्य ' पूयोजयेत्" तथा रकाद्- 

भोसधिकतप्र खटति; ““एकभक्तोन नतेन भक्न् बुहाठरः 
चिषेत ”” नारदीभे “अकल्पो षां पक्त: चोणान बर 

विनि ! । सूलं फलं पयस्तोयष्ठपभोग्य' भवेच्छुभस् । नते व' 
भोजनं कँ चिदेकादण्टां एकोत्तिं तस् "। एवभदकल्सासामथ्े 
जह्धवेवसैः । “उपवासासमर्थ सेदेक' विप्रन्त॒ भोजयेत । 

ताव्नानि वा दद्यात, यद्क्ताहि.युषं भवेत. । सङस्ल- 

सश्वित देवौ जपेहा पाखरंयसान. । क्ञववीह्,7द यं ख्या- 

कान् यथाशक्ति बते नरः” | देवीं गायत्रीम् । षायुषठराणे 

उपवासनिषेषे त किच्चिद्धच् एुक्लयेत । न दुष्यसु- 

. पवासेन उपवासफल' भवेत. । नक्त इविष्याच्चभनोदनं 
वा फलं तिला; चीरमधाभ्ब्, वाज्यम् । यत् पञ्चगव्य" यदि 

वाय वादः पुथस्तमलोत्तर््तरश्च' । उपासनिषेषेत् 

असामर्थ्य इवपिष्यादिर्वकद्यः । तानि च “अषौ 

तान्यव्रतघ्नानि द्यापोमूक' फल' पयः । इविर्ाह्धख 
कास्या च दयरोर्षचनलौषधम्'' बौधायनः | एकादण्य- 

तिरिक्गोपवाे खदुकल्पपथे षिषेषः नि०डि८। “निय 

कक 
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ष्लञायी भिवाडहारो युदरेवदिजा चकः । सारं चोरश्च खव- 

खम् मधृमांसानि वज्जयेत् एष्वौच ° अग्निष ° । छाराच 
तल वोक्ञाः '^तिखद्ादते चिम्बय; अस्ये गे धूमकोदूषौ । 

-धन्याकं देवधान्यञ्च थमोधान्य" सयैव च । ख्ठिच्लधान्य' 

लथा पण्य मूल लारगणा; खटताः” गोधृमख लारत्वे - 

$पि उपवाषाुकले प्रति प्रसुवस्ततबव “्रौश्हिषरिकरदुगा च 

कलाय; सतिल' पयः । श्छामाकैव नोषारा गोधूमाद्या 

न्रते डताः? । क्रा ण्डाला वासं कृपालद्गोज्यो त् सिका- 

यजेत् । चतुरं क्न कणा; चाकः दधि त' सध । 

श्छामाकयालिनोवारा यावकः भूलतत् फलम् । ₹इविष्यं 

जतनगक्तादावग्निकार्यादिके हतम् ^ मधु्मांख' दि 

वान्यत्रते वा डतिलोरितम्"› । ““चदुर्भेलं सङुकणाया- 
वकशथाकपयोदधिष्टतमूखफलोद कानि ₹वींष्ु तणोत्तर' प्रथ- 

स्लानि'°भिता०गौत °। निया० संय ° । सेनहि कयोः 

शष्टयम् लत्वा स्तं न्यञ्च हघनम् । प्रायित्त' ब्रती कुर्यात् 

लजपन्नालथतनयम् । भिथप्रावादे दिषाखापे बह्थोऽष््,- 

निमेषे । अदटाचर' ब्रती अप्रा चतमटोत्तर' शुचिः” । 

च्तणव सभये किच्िद्धलखमपि भश्गया निषिद्धम् । “उप 

चालो यदा राभ ! श्राद्धं नेभिस्तिक' भवेत् । उपवाश' तदा 

कुयाट्ाघ्राय पपिढसेवित निति” काल्या° | 

आथ कप्रतिनिधिः खयलशक्रौौ प्रतिनिषिनाऽपि 

खपऽासादित्रतं काव्येनिध्या लन्द् ० ।' “पुल ् घ विनयोपेतं 
अगिनीं खातरन्तथा | रषालभाव एवान्य" ब्राह्यं विनि. 

योजयेत्" गर्ङ्षुरा ° । “भावा भक्त ब्रत" कुयाद्धा्यायाच्च 

-पतिश्तथा । असमर्थे इयोलाभ्यां नैतमङ्गोग जायते" । 

वराहषठराखे “पि्मादपतिभ्बाटसध युषो दिमूम जाम् । 
अदष्टायेमुमोष्येव स्वयञ्च फलभाग्भयेत ” । 

श्यत नि०दिरत्िकाण्डमखडने वेषः ' काम्ये प्रतिनिधि- 

नास्ति नित्ये मेभित्तिके चषः। काम्ये ऽष्यपकरमादूद 

केचित् प्रतिनिधि" विड; | न खात् प्रतिनि्धिर्मन्त्रख्वामि- 

देवाग्निक्पे । स देथकालयोनास्ति नारेरग्निरेव शा । 

ननापि प्रिनिधातव्य निषि वस्तु कलचित्"' | ततञ्च 

शक्तौ उपरोपण्यादिकमतुकम्प्ादिना काय्यं पूजादिकः ठ 

ष्छवभसामाय्ये अन्यन कारयेदिति एकान्त रषु°। 

 नि्यकास्ययोरपकासयोरय मेदः" उपवासफलं प्रे शुरय- 
जेत् भक्गचतदटयभिति” कालमा० भारतम् "जद्याद्भक्दयः 

निचये काम्यो भक्रचतुख्यम् । सायमाद्यन्यो्भक्रमेकेकः 

अभ्यने दयम्” एकाण्तण खटति | अल शायभित्बद् 

द 
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रकभोजगभरातरपरत्वम् तेन दधात् पूर्ववद्ने दिशाः. 
भोजे रालिभोलनेऽपि न फलाप्रात्निः “"अङ्ोराद्य- 
न्ययोरक्गमेकेक्ं मध्यतो इयम् | उप्वारुफलग् घोर्॑ब्यं । 
भक्ञचतख्दमिति'" वाराह्ात् 1 

उपवास व्रतस्य वे धतया तत्तन्तियेः पूज्छखण्डएर कसैव्यता 
तनृनिद्धप््याय प्रतिषदभारभ्य खय्डविरेषजियममं 
कालमा० दर्चिंत' तत्रादौ प्रतिपत्प्रकषरये यथोक्त तदुच्यते 
लतो“भागचिरे माचि प्रतिपद्य परेऽङनि। षहा शरश्चोपथ- 
शेन्हादेऽ' सरकाहरिति?। मत पू॑विद्धायां शुल- 

प्रतिपदि योऽयदुपवाथो विहितश्चखसंकलयः किः प्रातः 

दायः किः वा पर, म्यः प्रातकदभावेन संकलायोगा- 
श् । अतएव बोधायनः “योय विहितः कालः वर्म. 
स्तभ् पक्रमे । तिथियौऽभिभता षा त कायां नोपक्रमोचख्धि- 

तैति" ष्ठन्द्एराणेऽपि “जोय विहितः कालः कमेयस्त- 

दुषक्रभे । विद्यमानो भवेद्ङ्ग' नोच्ध्ितोपक्रभेष्य तु'"(न्धि- 

रापः) | नदहितोयः प्रातःकाखद्यौव संकलपाङ्गत्वात् तथा च 

शयते “प्रातः संकरयेदिद्ठाहपवासव्रसा दिकभिति'। तथा 

“प्रातरारभ्य मतिलान् कु्याचक्गव्रतादिकम् | नापराह्कोन 

सध्ये पिन्मौ कालौ डि तौ खटताविति"" अनोच्यते 

अथोङ्गवचनवलातु प्रातरेव शकलः कायैः तदानीं ज्योतिः 

शास्त्प्रखिद्धप्रतिषदभावेऽपि खतिभिरापादितायाः प्रतिपदः 

सत्वात् अतएव देवलः “यान्तिधिं समतप्रा्य अर याति 
दिवाकर; । तिथिः सा सकला स्तेया द्नाष्ययनकर्मस्िति"" 
अल् दानाध्ययनयोर्पशासादिनिख्िलदवोपललणार्भत्ववि- 
अक्षया कम्यस्िति बडधवचन निर्म । अतराखमयात् पून 

षसं बयव्यापिनीं विधिं समहप्ाेति व्याख्छेयम् । 
मत॒ ततोशच्सव्यापरिर्विवक्षिता तथा सति पवौ ्रबे- 

धाभावेनोत्तरतिचेरेव याद्यतवप्रसङ्गात् तथा च लिख 
ब्याञ्भिः खन्द्षराशे दर्भिता । “यान्तिथिं भलुप्राष्य- 

यात्य प्मिनोपियः । शा तिथिस्तइ्नि प्रोक्ता निख- 

तता अटा भवेदिति"? । ्ििरड्खसौरषराण्योरपि 

“यां प्रा्यास्तछपैलयकः शा चेत् स्यात्विखदहन्तिका । ध्मी- 

लल्ये सर्वेभु संपू लां विडेषा,०” इति । एदथि- 
छोऽपि “गद्यान्निथावस्तभियात् छ्र्यस्तु निषष्तकैः । 
यागदानलपादिभ्यस्षामेषोपक्रभेद् विथयिभिति'" | मनु 

खातन्तननिषुदं शुकप्रतिषडुपेतायां . तिथौ प्रातरेग 

खंकलप्र प्रतिपदुपवासः काय इति ुन्मादिष्चनपाच्ि- 

त्थ निर्थौतं व्तिथिचतरे तघ्राखु छाषषद्योसतु ख {द 
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बाक्यात्परेद्युदपवाख प्रोपभोतोति चेत् सेवं खर्वादिवा 

का दिष्टादिषिषयत्वात् तथा च व्याशषः “'दितोयादिक 

बुम्भान। पूज्यता नियभादिष | एकनोदिषटादि द्यादौ छार 

इृद्यादि नोदनेति" नियमादिष्वित्यादिशब्द्न पिल 

कर्मव्यतिरिक्गत्रतोपवासादिरकल कमणो पस्, एकोदिः 

हादील्यादिशब्देन विषाङादिमङ्गलाङ्गभूतचाङव्यतिरिक्त- 

पा णचा, एद्रादावित्या दि षन्टेन भाङ्कि कराइ, 

ाश्ड्यादौत्या दि चन्द न ययास्तभित्या दि शास्त । 

पूरवाह्ृवाक्यद्य सामान्यद्पत्वेन परविद्धापवासभिषय- 

तयां संकोचनोयत्वादिति तत्रोक्त ने पूर्बाह्कादिथास्त्र 

बैवथ्रंम् | शतदेवाभिप्रेत्य निगमे चर,यते। पूवि 

राच तिथिषु मेषु च वणः विना । उपोष्य विधिं 

षत् कु्यौत्तदन्ते चैव पारणसिति" । भेषु नचतेशु सक- 

न्दर येऽपि । ^ तिथी नासेव खवा साखपवासब्रतादिष् । ति- 

यन्ते पारण' कुयादहिना गिवचठदेथोम्" । अनलरोपवास 

ज्रतादि{9हादिशष्द नैकभक्तानक्तयाविवानि श्ट्यृन्ते ।या 

न्तियिम् दिष्य तानि पूर्ेद्यु विहितानि परेद्यु स्तस्षिथिभागे 

समार पच्चाद्धोजन' कायैम् न्यथा पष्बदिनाचुहिते- 

कभक्तादिव्रतानां वेकल्य खयादिव्यभिप्रायः । खच ति- 

वयिभान्तपाणयापवा दः कचित् स्मथैते | ““तिथ्यन्ते चैव 

भान्ते च पारणं यत्र नोद्यते । यामलयोद्धेगालिन्यां प्रात- 

रेव {ह पारणमिति' । तदलाभे उदयगाभिग्याः पूज्यता 

याड तल्लौव देवलः ।“यान्तिधिं समतुपाष्य उद्य याति 

भाष्छारः ! सा तिथिः सकलः न्या स्ञानदानजपादिषिति" 

व्यासोऽपि "उदयन्नेव सपिता यां तिथिं प्रतिपद्यते । खा 

लिचि; शकला स्तेया दानाध्ययनकम्योख्विति'" । भदिष्यो- 

रदुराखेऽपि । “्रतोपवाशनियमे धटिकेका यदोदये । 

कातिथिः षकला न्नोया पित्रे चापराह्किकोतिः'। पद्म 

घुराखेऽपि “व्रतो पवासमियमे घटिकेका अद् भवेत् । उदये 

खा तिथिष्ततन विपरीता ठ पैक" इति । स्लन्द्पुराेऽपि 

“शब्रतो पवासक््ानादौ घटिकंका यदा भवेत् । उदये शा 

तिथिांद्या विपरोता त पेटक" इति । दिष्णुधमौ त्रोऽपि 

ब्रलोपवासख्ानादौ घटिका यदा भषेत् । उदये सा 

तिचिखादा शरादादावस्तगाभिनो" | बोधायनोऽपि 

“छादिव्योदयवेलायःं याऽखापि च तियिर्भवेत् पू दयेव 

शा न्नेया प्रभूता नोद्यं विनेति 'अतभा० | “नन्वस्तेव 

सतस्ादवसाभ्य तुन्ना । तच-ष्युरुरविहायङ्रेखंङहणे कि- 

अतारिभाव्यहदयेऽपे्छकोर शति व्विचनायनम् | वल् 

बोधायनेनाल्छापीत्यभिधानात् निसेषमात प्रतिभाति) 

तथा व्याखवाक्येऽपि प्रतिभाति उदयनं बेव्यभिधागात् । 

भविष्यत्प् राष्यादिवचनेषु  वटिकामान' प्रतीयते | 

वचनान्तरे त विष्णधन्प्रात्तरबौधायनप्रोक्त षटिकार्त- 

श्यं प्रतिभाषते । वथा च पञ्चते । “दिति दैवतं भानौ ` 
प्य चास्तमिते रवौ" दिषदत्ती तिम् न्ता स। तिचिरङव्य- 

कव्ययोरति” । चस्याधेः । भानावुदिते षषुत्तरकाठेऽ | 

जलो स्नेह यं देवत्य' तिया स्तते ततः पूर्दकारीन- 

मद्धो इत्तनयं पिट द्षत्यम् अतस्तावत्काखव्याापनो या- । 

तिथिभवति सेव कमेण इव्यकव्ययोर्पाह्या भवतोति” 

तलै वान्य “पवौ ल्िकादिवचनेन दैप पर्वाहव्या- ` 

प्रायाख्छिमू दू परिमितायाल्तिेप हणं तिम् हत्त न्यूना 

यास्ये; पर्बाहृव्या प्रभावात् पास पञ्चधा विभक्त 

ष्य खख्यत्वादुदिते भानौ लिमूखा तिथि होतव्या । यत्त, 

दकते्ोततं तमू द्तऽपि नोकाययौ यातिष्युद्यगाभिनौति? 
न तत् ब्निमू दसं व्यापने बा धकं प्रत्यतोपोदलकभेव । तथा दि 

प्रतिषेधः सर्वत प्रसक्तिप्वंकः प्रसक्ति यथोक्तरीत्या 
पौ बाद्िकवाक्याहा तिडन्त वेधविधायिपैठोन सिवाक्याहा 

भवति तञ्च प्रसक्त तिशहृत्तत्व समतिधौ वाधका- 
भावान्षधैव व्यवतिष्ठते तियिक्तये त्वधिक्ब्याश्निदिष्त- 

या प्रतिषिध्यते अतच सव्र चरवचहत्र्धिनीः 
तिथि यरा तिथिसास्यवत्तिथिदद्गावपि मृ. लयमेव 

नच्छ' मुह इयं ललकल्मः । रतदेव द्धचयिद लिम्- 
द् ्तौपोत्यपिशब्दः पयति" तलेव स्यलान्तरे खटन्यन्तरे 
एकादशो तथा ष्छो अमाशश्या चठयि का | उधोषयाः 

परशंयुक्षाः पराः पूर्व्य सं युता\११ । विवणीतावान् च~ 

इशिषः"“हितौया पञ्चनी बे्ाहथमो च नयोदयो' । चठ- 
हथो चोपवाे इन्द, पूदौ ततरे ति "इतीय दयः सपेधेन, 

पूलामत्तराश्च इज्य रित्या | तेन प्रतिपद् हितीयाशुक्ता 

उपासते निषिद्धा ! “प्रतिपत् शद्ितौया खाद -दितीया 

प्रतिपद्यतैति" खा पस्तम्बवाक्य' कष्ण प्रतिपदिषयस् उपवासा 

तसिरिक्तदेवकस पर चेति भाधवः | उपवासखाशोरान 

साध्यत्वेन खण्डतिथौ शंपूणकालव्याप्रवसश्यषेन व्याप्भि 

बाड पूविद्वायाभेव सम्भवति चश्कोऽपरभामेः खकख- 

रालौ च तदापि; । “दये रा तिधिर्याद्योति सानाज्य 
थास विशेषथास्त्ाटुहवै यत्वम् तत अप्रराद्कदिकि 
म् इ सव्या पिन्येव पूव विद्धा उपोष्य लि साधवश्षते स्थितस् } 

रघ नन्दनभते ठ “पञ्चमी श्रमो चैव दथभौ च प्रयो दो, । 



। 
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ख्प 

प्रतिपन्नवमो चैव कत्तं व्य साम्पसो तिधिः"' | पढो०ञन्ने; 
""साम्ख्य' नाम खायाज्गव्यापिनो दग्यते यद्ा''इतिष्कन्द्- 

एरायोक्तसाश्भख्ययुक्तायाः प्रत्पिदोयाह्यता सायाछ्व्या- 

प्रिश्च म ह्तन्युनत्वेन खाद्यसिति । उभयदिनि वत्प्राप्नौ 

तिसण्यव्यःपिचे त पररंवोपोष्या “लिसध्यव्यापिनौ वा 

त सौव पृज्छा सदातिधिः। न तत्र युग्भादरण्मभन्यल्र इरि- 

बासरार्दिि त पराशरपराक्धोेन तदपवादः एतच्च ज- 

यन्तौ शिषिराल्रप्रादि विषे तरपरभिति ति०त°तेनोक्तम् । 

चल प्रारुक्तविभेषवचनाहसारिभाधवमतमेव ज्यायः । 

गौ डाडतमपि रषुनन्द्नमतन्त॒सामान्यशास्त्ाटुसारित्वाट् 

इनं लमिति धीभिरप्तपातिभिर्विवेच्यम् । 
चन्या तिचिषु व्यवस्था ठ तत एवावगन्तव्या 

मालसिद्हं द्र्भितम् तिथिश्ब्दे विढठतिः } उपक्रासे दोयते 

कये" वा वयष्टा° ऋण । यौपवास तल देये तल काये 

लि°। तख प्रभति विखुक्ता०्ज् | आ पवासिक ते 

पयाप्रो ति, 

उपवासक लि उप+प्रस-खठल] १ अनाद्ारकारिणि । 

उपरास हितम् कत् । रेब्रतमेदे लि* “नव यन्क्रिया 
काञिद्न.श्ाद्ग नोपवासकम्" भा० २०४ अर | 

छपवांसन न° उप+व्रास-उपसेवायान् भावेत्यटः | उप- 

सेवने । “यदा सन्ध्यासपाधाने यहोपवाखने कतम्" "अथ ° 

१४,२,६३ । 

दि 

>> र 

उपवासिन् लि उप+वस-खिनि | खनाहङारकत्तेरि “दि 

नोपासो त॒ निशामिणाथो जटाधरः उन् कुलटाभिखलाली' 

हाखासंषः ““विमामैहिसवंयुक्तरयान्ति जासोपदाखिनः" 

भा० व° १९९. अर । 

उपवादइन न° उप+उह-खिच्-भावे चख ट} खसोपनयने । 

उपवादा यु° उप उत्कर्षे प्रारस०। राजवाद्यदस्तिनि हेण 

उषपविदुः स्त्री उप+-बिन्दतेः बेन्ेषां सम्प, क्ििष् ¡ १८म- 

कणप प्राप्तौ रज्ञाजे च “उपविद् वङ्किभिन्दते वद्ध" "4० 

८,२३,३ । “उपविदा उपरवेद्ने नैते इर्वीचि देषां 

ग॒ प्रयच्छन्ती्ये तजन्तामेन" भा० । क्तरि किए । 

श्प्राप्ररि $बोद्धरि.च नि°। 

इपविन्दु ° उपगतो चिन्दुभ् अत्या ०ख०। राजभेदे तदाप- 

व्यम् बाह्खा० इञ् । श्यौपविन्द्वि तदपत्यं पु"सत्नौ° । 

 छपविष ए उपमितं विभेण अवा ० खः । “'अकरक्तोर ुषहो- 

चोरं तथैव कलिद्ारिका \ ध्र; करवीरश्च पञ्च चोप 

विषाः खटवा; इयेष अकेकोरादिष शलिमविष्. 

{^ ..१३२९ - उषं 

नणडेल०) ३कतिव्रिषायां ( चातद्च् ) स्त्री । 

उपविष्ट ति ऊउप+विथ- क्तरि क्तं । रतोपयेशने ““उपविष्ट 

छोमाः खाहाकारप्रदाना जहोतयः "काव्या ० १,२,७, । 

उपवौणि ई.ख्या उपगायति उप-+भोणा+शिच नामधाः 

सक ०उभ ° सेद् । उपवीणयति ते उपःपिबीणत् त | उप- 

वोणयाम् बभूव चास चकार चक्र उपवित: "“खितगो- 

करं नकेतमोञरस् उप्रवीणंयठ' ययौ रबेरुदयाइन्ति- 

पथेन नारदः”? रघुः । - 

उपवोत न° उप+व्य-क्त स'प्०। बह्हिभ तदसि णडस्त- 

तया षामा खस्था पिति क्ापांसादि श्यन्नद्धते । ` तच्च ति- 

युखालतसख्य श्टत्रख्य युनस्गुखय भरति यचाह छन्दो ° - 

प० "ज्र ठु लितं कषायं" तन्तुलयमधोढतम् । निढत- 

द्धोषवोतं खात् नख्धौकोखरन्विरिष्यते" । तथा च 

प्रथमं ऊद्धौशत्तनेन ललेयमेकाछलय पुनस्तयामूतकत्र 

ल्यस्याध चावसःनेन नवमूतरात्मकनेकत्र॒पिण्ड)रतं भ॑वति 

तञ्च पुनस्तितमसखंहतद्मरेण पिरुडो सतमेकस्रन्थियुक्त मेकं 

स पवीत" भवति । व्यक्ता देवलः ““यन्नोपवत्रीतक कुर्या 

(99 नव तन्तवः" इति । पहु,यमेव सव्वं टा धाव 

भ्. तरोयग्स्लालाभे त तत्तिह्रय' धाय्यैम् “वक्नोपवोते हे 

धाय श्रौते दात्त च कंमीणि । ढतोयमुररःयायं" वस्त्रा- 

लामेऽतिद्श्यतिण खा०त० रतेः | तद्ख नवि सावि- 

लीमन्त्रेख काय्यं: छावि्लीखन्विस गुह्गम् पवीत' तवा 

च्यत” शिष्णु पूजने ब्रह्मसात् “लो किकास्तु सावित्रो 

यन्यि मथरल' ख्ये टत यन्विरिचाडः ५चऋा०्त०्रषुर 

अब खावित्रो ्न्विरिचृकतौः देवपूजादौ सावित्रौपन्िः 

रेवान्यतर साविलीपन्धि ब्रह्मसन्च्वेति पाशडिमेदादवस्या। 

तत्द्धत्रभेद्् शलुना वखमेदेन क्तः" कापास, पवोतं खात् 

विभो हतं नित् । शणलमय रान्नो वश्या 
विककसौत्िकरम् ' । “जङ्घं टतं दक्िणावन्तिं तम्? कुज्ञ.०। 

द्टद्चोपनयनकाले उत्तरकाले तु. स्ेषाभेष कापांसमय- 

भिति मेदः । कभोणान्त॒ ययेच्छद्लमयम् च्यत एव माये 

“विहङ्गा आङ्गरुर सिषायते दिर ण्मयो परिव क्ञितन्त- 
भिः} लतोपधोतं इमशुभखड्केः'' ““सुक्रायन्नोपवोतानि 

जिभ्वतो रेमवल्कला; कुमारे च बस्ितम् । 

 यद्यप्वपनयनप्रजरये उप्रवीतधार्णं श्टद्यद्टत्रादौ न विहित 

थापि प्रायुक्तमदुषचने'भेखल्ामजिनं दशड़स्परवोतं कम~ 

ख्डजुम् | खष्य्, प्राय विनष्टानि ग्ट) तान्यानि सन्त्रवत् 

इति मनुवचने सलन्तरकधारणविधानात्^“खदो पवो तिन्ना भाय 



उप 

भिति टतः “दरा जिनोपवोतञ्च भेखला शव धारयेत्" 

यान्न ° वाक्यात् “पवन चा प्रयच्छतोति" लात्- 
करीवाक्यात् तद्धाङूरणभवण्डं कार््यभिति गम्यते | 

किच ब््यकारेयायि कथि यन्नोपवीतधारणथ- 

नियमोऽभि षतः ““यत्नोपवोतथौचे च"आाय° ष्ट १,१, 

१०५लादुषपेदशव्यतिरिकते कर्मा उपदोतधारण्डनियनः" 

ना०्ड०। “यन्नोपवीतिना खाचान्तेन सन्बभिति"नोभिख 

खलं च तथा नियम्यते! ““यन्नोपवौतभति यश्तद्ध 

स्वोपवोतेनोपनेाभि'? भटङभाष्व्टतमन्तरशिङ्गात् “यन्नो- 
पवोतिनं इरययादिति” ङख्यायनण्टड्याञ्च ^ वेशुवौं धार- 

बेद्यदि' सोदकञ्च शमणडलुम् । यन्नोपवोतं बेदञ्च शुभे 
शक्ये च कुणञ्के'' शति भानवाञ्च तद्धारणविधिः। 

“यन्नोषवोतं परमं परिनम् दरस तेयेत् ष्जं एरस्तात् । 

चयुष्यमसय' परतिभद्च एष्व यत्नोपवोतं बखभसतु तेजः” 

दति सन्लोक्तफलभेव तद्वारणे पेयम् । तथाष्टते रवश्ते च 

भ कवलं यत्नद्धलरष्धःव तथात्वं तथानिवेधितद्य वस्त 
श्यापि तथात्वम् “दकिकं गाङमुचुत्य चिरोऽव- 

धाय व्ये; से प्रति्टापरयति दथिशं कथ नदखष्वनं भवति 

शवं यन्नोपषोतो भवति शव्यं बाल्य पिरोऽवधाय 
दिषेः प्रतिष्ठापयति सव्यं कशमवलभ्बनं भवत्येवं 

प्राचोनावोतो भवति, निदोतौ कणठवख्जन दति" मोभिखेन 

खालान्यतोऽभिधानात् “चिरोऽवधाय दकिष्ादिपाणाव- 

शते करट देष दच्जमे ऋणु प्रालण्वे यज्ते षे च 
निषोती भति "कष्ठ, उक्तो : भङना “उद्गते दचिणे पाणा 

दपवोषच्यते दिजः । सव्य प्राचोनावोतौो निवीतो 
क एठसच्छने › इति एामाभ्यतोऽभिधानाञ् | उपवीतमस्या- 

खि इनि | उपशोतिन् तथासच्धिवेशितद्धलवस्त्रधारि खि । 
खरोत दस्त्ादिश'निवेयपिरेषद्पश्य प्राकरयिक्षाङ्गता 

भोभांसायां ३ेय० पादे नियता दथा "दर्बपौसमा- 
षयोः ७ । ८ब्राद्धष्णाहुयःकयोः शाभयेश्य उक्ता नवे 
निविदः चमे काम्याः काभधेनोक्षखखयाः, एक्षादये यन्नोप- 

सो तमाग्दास् । “उपव्ययते देवखच्छौव तत् कृषते, दूति 
च्तिषाक्पाथं द्य खपवीतं कामधेनीमां प्रश्रे निषत्ते - 
निषत्ते षा पति श्देहे शारूपेगोप्रकरणमनिटलतः तव 
उपवोतं खलष्णारतसिति कृद; १ काम्यानां सामपेनोक- 

कामाभागन्यं वचनात् ुदयनहविपरिषिष्वं मामा 
शाजेलोषु उपशोतभाषभन्ति ककं च वाचो पिन्धासनालं 
परो भवति उपोढ" शाम, चिं करैया तवकसव्यनिति १ 
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भवति तन्न॒ पदार्थाकाङ्का तन नु्जौ श्चिह्तेनाविप्र- 
जरे क्षामभेनोषाक्योेन रकवाक्यतारूपगस्य साभषेनोष 

खपवौतम् उपव्ययते इति शब्टोविदधाति हूति ग्यते 

दति पृव्वं पशः । सिद्धान्ते ठ निबिदा व्यवधानात् बुद्धा 

पिप्रलदत्वाञ्च वाक्यभेदभिया च न सामधेनोभिः सरेकवा- 

कयतोपवोतश्छ, तात् दथादिप्रकर्ये यदचरेयं तडप- 

बौतिमा कायम् पूति" । इतौ उपव्ययते एति श्रवणात् 

खपपू्ेकात् व्ये एव खपसुपवोतभजिति ठ ग्यायभितयन्य - 

इपेथितम् । अजधादष्पोक्तिः खत्यशर्भनात् प्राभादिश्ौ। 
उप हित लि ° उप+छन्इ-णिय्-कष्वं खि क्र । । बर्चिंते 

बहलं करोति बङ्ल+िच नृहरये क्त \गङोकते 

अत्रये दर््यवादिरयनिति मेदः ) 

छपवेशा श्लौ उपगता बेष्णाम् अत्या ० स ०। नदोभेरे “बेषोप- 
जेखा भोला च वदषा चेव भारत" | भाग्व००२९१! अन 

उपेद् इ०खपभितः भेदेन अवा०सण । वेदसे चायुरवे- 

शादौ। ख च बेदभेदेन चत "ततरण्बेदखायुकेषद उप्रकेदः, 

यजुपेदेख धेः, सामवेदस्य गान्धर्ववेदः, अथवंबेदस 
अस््यासतरायं। ति" यौनकोक्कचरणव्युहोक्तदि थावसेय; । भा- 

शप्रकाशसते ठ “विधातायर्शप लमायुेद प्रकाशयन्" "द 

य क्त; अथ वेदोपवेदत्वम।युरेदस्धे ति भेदः । अतरष चते 

“दह खल्यायुर्देदोगाम यडुपाङ्गनथरेभेद च क्म्” 

उपवेश ए०उप+विथ-भावे लञ् | (वसा) {स्थितौ “प्रातः ष 

वने जष्ोति शंवेथायोपवे्ाय गावल अन्दसेऽभिभूत्यै 

श्वादहा' कात्या०२५,४ १६, उपभितोषेयेन अवा०स०। 

आ हारय ख्पते्सढभे र्वे । तेन जोषति दगेतनादि०्दस्। 

च्यौपमेथिक तेनोपजोविनि लिया खप् । 

उपवैशन न ° उप+वि-भावे चछ्ट् । (वसा) ?अासने "प्रा. 

योपयेयनभतिग्डं पतिर्वभूवः' रघुः । ““अन्वासितमरुज्धत्या " 
रव्या ° ˆ पञ्चा इुपवेयनेनोपसेषितस्”' भञ्ि" । “प्रादे 

थोपवेधने" खाच ०४,८,१, “द्धोपनेथने विनि- 

योगः” भवदेव चिच्-भाये ल्युट् । निनेशने रस्थापने च 

उपवैशि ए० उपविशन् । बजरगेदसमूप्रदायप्रवसके - 

भिभेरे आख्ण्ादर्य रउपवेेरुपतेधिः'' यतण्ना० १४, 

६,४,९१, वंधचौने उक्तम् । [पविष्ट । 

उपैशिन् लि° उप+वि्-णिनि। उपकेयनकन्तरि छ- | 
संथवेष ए उप+विष -करणे घञ् । अङ्गारविभजनायं कार 

“श उपमेषभादक्ते टट्रिङोति"थत१वा' १,२,१२, अदा 

रदिभलनाथं काषटविणिष उप्ञेयः'” भा ० उचारलिरालः प्रः- 
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देशमात्रो वा तत्करणप्रकारः"भमूलादुपवेषं करोतिः काण 

४,१,१२, दशितः ^प्रथम' ठरष्णीं शाखामूलमरलिप्रमाणा- 

धिकप्रमाणः चित्वा धक् कायं ततस्तयादुपनेषं क- 

रोति उपवेषद्ारलिमालः प्रादेथमानोवा पराथरोक्घः” 
ककः | घ च हस्ताङतिः ^ दिरङोष्् पवेषमादायापाम्न 

ष्ङ्कारान् प्राचःकरोति" कात्या° २,४,२द्, व्या०्डप- 

जेषोऽङ्कारापोहनसमथ 'हस्ाशति कारम् "व्क “ष्टता- 
वभिवायति भना पैदेनोपनेपेण वा" कात्वा ० २,५.२५, 

उपवेणव न° उपवेणु--अ् उत्तरपद्डचचिः । ति सण्ध्ये हेम , 
उपव्याखपान न ° उप+वि+अा+ख्या- च्य ट् । फलमाह त्यो 

पासनप्रकारादिकयने। “ओरोभिलय् वति तस्ोपव्या- 

ष्टयानम्” का ०८० "तखयान्तरसोपव्याख्छानम् णवदपास- 

भस्, रव"विभूति, एव फलमित्यादिकथनम्ः' शा०्मा० | 

“श्ादिल्यो बह्भोत्यादेशस्तखोपव्या ख्यानम्" ““अोभिल्ये 

शद्शर' सवे तख्ोपव्या ख्यानम्" इति च छा*ड० | 
उपव्याघ्र ए ° उपमितो व्याघ्रेण अवा०सण०।१व्याघ्रतल्यं दगा- 

न्तके (चितावा)चिनकाख्ये पशुभेदे । सामीप्ये अव्ययी ०। 
रव्यात्रसमोपे अव्य° । | 

उपव्युषसर अव्यश्विगता ऊषाः व्युषा; प्राश्सर ततः 

पिभक्वर्ये सामीप्ये वा अव्ययो ° ऋच् ससा०। विगतायाष- 

सोय ^उपन्य् षस सरीरा दकि गच्छन्ति" कात्या ० 
२१,२१११, “उषलि विगच्छन्त्याम्'" कके: । र्विगच्छत्या 
उष; समोपे च । 

उपशम ए° उप+यम-घञ् अदद्धिः । १इन्द्रियाणां नियद् 
श्दष्णानाथे, श्रोगोपद्रवशथान्तौ च | “तेषां पत्तिका- 
नां व्याधोनाख्पशमोहेमन्ते, सं शिक्षाणां, निदाघे वाति- 
कानां घनात्यये भावत एष त रते शञ्चयप्रकोपोप 

अनाः” “तत्कालमेव चतोष्मख; प्रखतद्धोपथमाधम् "द्वि 

ज चछञ° । ४निवृत्तौ “जगत्य पथमं याते नष्वन्नोत्- 
सवाकुले' भाग्व०यण्य०। 

उपश्मन न°ङप+यम-भावे च्यट । उपथभाथेः शव्याधीना 

सपमनाथ म्” छशु° | उप्र+शम-खिच-ल्यट । खट- 

ङ्गिः रेनिवारणे । तस्म ह्तम्ढ। उपशशनोय रोग- 

आान्ति्ेतौ आदुरे । कम्पखि अनोयर् । निवार णोये | 

“कटुको षधिथमनोयद्य' सा०्द्० । 

उपशय ° उप+थो-अच् । {समौप यने ।^हेठव्याधिविष- 
व्सविपयं स्ताथःकारियाम् | चौ षधान्नविहाराणा 
म पवीगं वहम् । बिद्याइप थय व्याधेः सह षात्म- 
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भिति खतः" इति निदानोक्तं व्याचिहेठविपरोतौषधा- 

दितिः रहखावह्धोगर्योगे। श्यः इस्तः तस्जिन् तत्साभी्े 

वा अव्ययो° | ३८स्ते इत्यथे ४ हस्तसमोपे च अव्य | ` 

उपश्रद खव्य० विभक्यय सामोष्य वा अव्ययो. अच् ` 

शभा० | १थरदि इत्यै २शरत््समसोपे च 

उपशष्य भ ° उपगतं थल्यम् अस्थिस्थानं (भागाङ्) अश्यः०स०। 

समामान्ते “सरम विशालोपशल्ये कमप्याक्रोडमासाद्य" 

`"उपशल्यनिविषस्त." “अथोपशल्ये 
४५ 

द्यकमा० 

रिएमम्नशल्यः रघुः | उपचारात् रेप्रान्तभागे च| 

शोपशश्यनिपतद्भय्नेमिधारा' इति माघः । 

उपशान्ति श्लो उप+थम- क्तिन् । निषटत्तौ उपशमे । "बल- 

सात्तभवोपथान्तवे'› रबु: ““बेदनोपथान्तिरम्प्रलादो- 

मादू वञ्च | ['“नियोपथायः क्चव्यः' भह; | 

उपशाय ए उप+थो - घञ् । चामिकभटानां पर्या शयने । 

उपशायिन् लो उप+शौ-खिनि। सीपथयनशथोखे ““ज- 
द्यवा येग्निनित्यधारौ चौर होग्य् ग्निम् पथ्यो हादशरालं 
षदालः लिरालमन्वतः' कात्या ° ४, १ ०,१द६,अग्निमिपथायौ 

छग्निसमोप एष भूमोशयः'" ककः | शोलायत्वात 

नात्र कम्मेणि षो । “च्ाहताध्यायो यरूकम्पा खचोद्यः 

ू्ववोत्यायो चरमं चीपथायौ । मद्हान्तो ट तिमानप्रमन्तः 

खाध्यायथोलः; रिष्यति बद्यचारो भाण आा०९।१अन 

उपशित्ता स्तौ उप+शिच्च- ख । सम्यक्शिच्ये ““उपथिस्ाया 

खभिप्रञ्िनम् "यजु ° १ ०,१०, ल्युट् । उपथिक्चख तला न 

उपथिङ्गन न ० उप+थिधि-आाध्राे च्यट् । १अआात्राे। 

णिच् -च्ख्.ट् ।२अआघ्रापणव्यापरारे च ।(योजान)“तोच्छा- 

अनवपौडभ्यां तीच्छगन्धो पथिकैः । व्षिप्रयोगेरथ वा 
वथ ्गि' प्रषसतयेत् "चख ०। तत्र सिङ्कनेः शिंहनेरिति 

वा पाठः प्रामादिकः गपाठे धिषिधातोरेवं पाठात् 

सिविधातोद्धा नणिड्धातोद्धाभावाञ्ख । 

उपिष्य ० उपगतः शिष्यम् अल्धा०स० । यिष्यरिष्ये 

“खतः प्रभां परतःप्रमाणं शुकताङ्गना यत्र॒ सषद्धिरन्ति । 

शिष्योपिष्यैरुपगोयमानमवेह्ि तन्मण्डनमिश्रधाम "उद्ध° 

उपशुन अव्य धनि, तख समोपे वा अव्ययी ° अच समा० । 
¶कुक्.र इ्व्यये रङकुरख सामीप्ये वा। 

उपशोभ स्तौ उपगता थोभां सादश्येन अव्याग्सर च्ारो- 

पितश्ोभायाम्“विदह्ितोपथोभम् पयाति साध्वे"साषः | 

उपथाषण न °उप+दएष-िच-च्डट् । १थोषणसाधने व्या 

पारे। उपथेभयति कत्तरिद्छ्, | रेतत्कारके लि 
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( कटुकः) “धविष्स लज्ञेदमेदोधसापथोपशो षण ति?" | 
{ कषायः) '"ज्ोदोपशथोषणषलि खुश्ु०। शोषणद्चान्तः- 

स्थयितजलादेर्वातोद्नाद्ना नाशनम् । 

खपश्युत् इ ख.यते ख+सस्पर० किप् शत् स्तुतिः उपमता 

शद् य खन् । यन्न “खा ना यतश्पच्यञ्िना इर, 

८, ५, “उ पद्धति यन्न 

उपश्युति स्तौ उप+- क्तिन् । !समोपश्रवरणे “ चञ्चति भो 

प्ति भा इाखिष्टास्" अयण १द.२,५, "सोमपा 

गिरामुपतिः "ऋ ० १,१०,१. ' "उप्तिः सभोपे अव्यम्!” 

भा० शति; श्रव्यम् समप्ये अव्ययो०। र्अवशसमोपे 

कर ८,१४,११, उपन्ति 

"नक्ता गिरेश्च बतकिर्बित् 
शभाश्ुभकतरं वचः। ख यतरे तदिद रादेवप्रञ्जष्पन्चतिम् 

हारावल्छयक्त रेदेवं प्रति ङतशुभाशुभप्रच्रख तदाविषशटवाला- 

दिभिञद्यक्तो उत्तरवाक्ये च “परिजनोऽपि चाश्चाः स॒तत- 

शपश् य निर्जगाम "काद् ०। उपदुविखवणमपरक्षारच्च विधा- 

शपाग्यन्नकाण्डे दर्थितो यया “उपशतौ विधानं ठ यथा 

काये फलाशिना । न्तातव्या यत्तकर्मान्ते सा पौरम्जा 

^; | चन्त्यजानां ण्ट वाक्यं पूवराने यदुच्यते | च्या 

था बालकर्वापि तया उभ्ि परस्परम् } विचाय तहवच- 

ऋत्वमादेटव्य फलं बधः । निखजकालंवे पश्येत् प्रतिप्दयव 

बह्िमान् । भव्यकषत्सदने पश्चत् दितीयायां न संशयः । 

मैलविक्रयिणो गेहे एक्कसस्छ तथालये । लो लब्ध दने चेव 

विंुक्षानां ष्टके तथा । भद्यकारिष्टद्े चैव तथा वैष्ठ- 

श्ड्ेऽपि च| योगिजातिङ्े पण्ड चथा पौषकलगेहके । 
सिन्दोवक्टङे पश्येत् इुम्भकारण्टहे तथा । खर्थकाराखये 

चेव कापालिकटिजदनोः | दतौयादितिधौ न्नेया करमे- 

आओपश्चतिरभवेत् । अमायां चदजातोनां ष्टे पण्ड् पड 
तिम्" । पश्येत् शुभाशुमभालोचयेत् | तत्र कभ । 

“पाश्च परमां सन्ध्यां खअरन्नाकद्ित चधीः। 
शवस्तिाच्य दिजान् गच्छे द्वहयन्विसंदान्वितः | चन्द् 

नेनाचकिप्राङ्गः चतमाद्यधरः शुचिः | ऋओतवस्तरस- 

भायुक्ा शतद्ेजविभषणः | अच्ततानञ्जलौ त्वा भन्त् 

शयानेन सनतान् | ओओ शेद्धौ शरौ भङ्देवि ' म- 

18. 

14; म 9१ 

च्परा नोयाद्पपञ्चन्य,क्थ ४ 

ऋर्यषमोपरमायाद्ि' भार 

१.६११२२ 3 डप 

द्वयम् । तेष, णन्देष कसरान्वजयत्वान्य न्द् दिवी; 
श्रष्ठाः | प्रवाह ष्टण गद्छभवति अवाजेनार्था दाना- 

थां लाभार्याः साधुचन्दाः प्रशस्ताः तेष्वपि काक्या दुष्टाः 

न याह्िन गच्छ नास्ति भवत्यां खयानचद्दास्च गभे 

दशाः तच्छ्देान् श्टख्वन् यालां निवन्तयेत् । अयत्कटकाय 

ठ दिराचम्य कलदेवतां शं टत सततं ' तिष्ठन् ग त् | 

वैन्य षट् डेहयमित्यादि पठन् पुनरपि निषिड़प्रयाख- 

शत् शुतादिभिस्तदा सिद्धिविनायकषव्रतोपयाशित संक 

गच्छत् | तलापि निषिखेच्न गच्छेव" वि०पा०। 

उक्ष ए०उप रषद एकदेशेन चोषः रुबन्ध । आधारा 
धेययोरेकरेथ भं बन्धे । यथा ग्टह्षदयोः । उपन्ञे षे साधु 

ठक् । पन्च भिक्ष शआाधारमेदे “पन्च षिक वषयिक्ो- 

$भिव्यापकदे व्याधारच्िधा' सिभ्को०। भावे च्छ्.द्। 

खपक्षेषण तलनेव न° `अत्याधानमपक्ले षणम् ' सि ° कौ ०। 

उपञ्ञोकि क्ोकंरपस्तौति उप+ल्लोक+खिच नामधाठ 
उभग्सक० सेट् । उप्रजलोक्षयति-ते उपाश्लाक्त्-त ड- 

परज्लोकयाम्-बभूव-अास-चकार चक्रे उपन्चोकयन् उपञ्ञो- 

कितः उपञ्लोकयिठम् उपञ्लोकनम् । 

उपष्टम्पन ए. उप+स्तम्भ-षञ् बा०वत्वम् । {पतनप्रतिरोभे 

(चाभान) र्खलम्बने रखाङ्म्बरे च खाये कन् । तना 

श्ाधिक्ये च । उपस्तभुति सवश्न् । उपटम्भक पतम् 
प्रतिरोधक, स्व.सायां न० ““खवं एष दिपरकारोऽन्तःप्राखः 

खपदटन्धरकः' ठ०्ड० “खपद्म्भकषः षह्यव जन्धादि- 

अच्णः'' भा०। 
उपष्टत् लि °उप+खु -कमखि किप् वा०बत्वम् । उपशूवमाने 

“शचोव स्तवा रपष्त्'' ° ९.,८७,९, 
उपसं (स्ु)क्रमण नच्डप+सम+कम-भानेष्यट् बा । 

१सन्िवेशे कखचित् वस्तुनः पूर्वाधारत्यागेन समीपख्ित- 

वस्तुनि संक्रमभे “सविषे हि विधिनिषेधौ विेष- 

छपसंक्रामतः सति विशेष्ये बाधे” इव्यादौ विशिष्टे विधि- 
निषेध बाधे तङभेविभेषये उपसं क्रमश भ्वतोन्य करः यथा 

शिखो विनष्टः पुरूषो भ न इत्यत्र विशेषखाभूतशिखा- 

यामेव नाण्योपसंक्रमणमस् । उपसंक्रमे दोयते काये 
वा ब्यु्ाग्खण् । आरौपसंक्रमण तल देये काये लि , 

देवस्य वद्धे } । वमोहय जनान् शर्याम् मलाल दश- 
शान् कर् । वस्ते बहनेनः सन्नोयनेऽन्येश तदुम्टहम् । 
च्होपार परिविष्य सृक्तनेलः तिभ वेत्" । “"तदुटहे भ- 

स्त्रियां ङोप्. | 

उपसं (सङ्ग) ग्रह ए०उपंग्टद्ये ते पादावल उप+उम्-प- 

श्चाधारे यच वाङःः| १ पादसष्पूवकमभिषादेने रपं 

इषवपन्टान् यद श्टषटुवात् । तश्छूमजपभं वा विचार्या ग्डह्यतेऽनेन करये अच् { २्८पकरणे “पातित नेषा 
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पर्यङ्के सोपश्च'यद्े'भाग्वि० !ऽआ०। भावेखच् | रसम्यक् 

स"पडे बलानाभुपवःयः रामा० 

उपसं (सङन्यर)ग्रहण भ» छप+खम्+यष-खाधारे च्छट 

बा डः । पाद् यषण्पूकप्रखामे “उपस य्य लत्वा द्रो 

ष्य स विशंपते '›'भाण०्ङो०9४अ० ““वदुत्यस्तपाखिना 

कार्यमपस' यणं गुरोः"? महः | रेसम्यक खंयषहण च | 

उपस ` (सङग्रा)ग्राह्य नि ° उप+-खम्+प इ-कम श॒ श्यत् 

बाड | पादस्हष्छेन अभिवाद्य भ्वातभायापरयद्या 

शव्या ; इन्यहन्यपि । विप्रोष्य पस साद्या ज्ञातिसम्ब- 

। न्िवो षित ' नहः । [रसम्यग् नियमे बन्धने च । 

उपस'यम इ ° उप+वम्+वन--वज अविः । १उपसहारे 1 

लपसंयमन न० प+इलू+यभ-खिच ल्ह ट् । १सम्यग्न्बने 

करथेच्ट्। रतठलाधने । 
उपसंयोग इ° शामोष्येन संयोगः । समोपसंबन्वे | “नामा- 

खा तयोसतु कोपर वोगव्योतक्) भवन्ति उपसग” व्या 

उपसंरोह इ० उपगतः खरे; प्राग्व । शमोपप्ररोदे 

“अल्यमागांदपं रोहः” चख ° । 

उपसं वाद् इ° उपे अङ्गोशय रुषादोषदनम् । पण्बन्े 

नाकगो कारपूर्बं ककधने उपस वादा यद्वो पा ० । ^=- 

यसंवादः पणबन्धः" शिज्कौ० | ख च “यदि भवानिदं 

थात् वदि इदम ते द्ा्ामोत्येव' वाक्य्पः | 

उपसंव्यान न° उपश्वोयतेऽनेन उप+-षम्+व्येज्-खंढतौ 

करये च्छ् ट् । परिधानवन्त्र "अनर बाहवो गोपं - 

व्यानबोः'' षा° । 

पसंहार ए०ङप+सम्+इ-च्ञ । ।खमाप्रो, सच मन्यः 

वात्प्यावधारकशिङ्गभेद्ः "उपक्रमोपस हालौ -हेतस्तात्प- 

यंनिसंये, दयक: । तलोभयोरेव वद्धेवतव' न व प्रल्े- 

कखेतयु्तरुपकमणन्ट् । रंये च | सम्यग्डरणे 8 रकन 

जता थैखान्यनान्वया्ेहषशेषे यथा ुष्योपल हारः । वच्छ 

न्दे विवृतिः । ५साकण्ोन सम्बन्ध “स्वे पसं हारषतया- 

व्याप्ेट्न्नानत्वात्” श्न्शण | 

उपसं हारिन् ° रउप+षम्+-ह-खिनि । १उपद्॑हारके 

शाकल्येन सभ्बन्धोन व्याप्रे अरपरंहारिशन्दे उद् ०। 

उपसङ्खपान न० उपरि खूतोक्तादतिरिक्तायः संख्यायते 

अनेन उप+सम्+-खवा-करथे- ल्यट्! खलाचक्तखाचख 
बाति कादिभिः कथने वाक्यमेदे। "प्रयादिभ्यि उपसं- 

ख्लानमित्यादि" वार्तिके भूरिपयोगः । इषटुमपरखानने- 

रपेच्छो षयः? २१११२.माधब्य्ा० म्िनायः | 
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उपस्ति स्ता छष+शद-भागे किन् । {नैकञ्चन सम्ब २अआ- - 
ह गव्ये शरभ्वन्धभाते च । करणे किन् । ४शेवायाम् नेद ° । 

उपसत्त, नि० उप+श्द् -दच् । {असन्न निकटख्िते २अतु- 
गते रेसेवके च। “मा च रिषडुपसत्ता ते अग्ने!" “लव्- 
भग्ने चवमभस्तु दभ्यम् पञशजता” यज ० २७.२,४) उपसत्ता 
सेवकः नगेददो° | 

उपसद् लि उपसोदति उप+सद- क्विप । १समोपश्िते । 
रकण्मोरायोपसदम् "यज ०३०,९.करये किप् | २द्टि- 

भेहेखी। घा चेष्टिः अथोप" अच्चनओ्रो,8,८)१ 
खारभ्य पो चोपसद्; ̀  इत्यन्ते षु ! १ खलेष उक्ता द्रव्या | 
^अयोपरद्भिः प्रचरति''“यदोपसद्धिः प्रचरति" अयेतानि 
छूर्वोधि निर्वपति आग्ने यमष्टाकपालं एरोडाथं रम्य" 
चर" वैष्णवं तिकपालंवा एुरोडाथं चद वातेन यवे 
यजते । तदु तथान क्वत् चलति वा रषयो यच्च 
पथादेत्यतिवा एष यन्नपथादयं उपसतृपयादेतितखा- 

इपर्त्पयःदेष नेयात्” यत०५,४,१.१६, “'अय द चपेये 
त बह्ञट्हे स्थापित" सोभमाहृयासन्द्ाामासदयातिग्यवा 
प्रचरेबुः तद्नन्तरषपवद्यागः तन्राग्निखोभविष्ण देवता 

कोपसत्प्रतिनिष्त्विन  संद्बयागसम्बन्विनारुत्तमानां 
लवाखामाम्नय सौम्यवेष्डव्रानामे निर्वापं पूेपचयति 
अदोपश्धिरिति। तेन यणेष्टौति एकेकोपसतस्थाने तेन 

रकेन हविषा यये इदितन्त्रे ण कुर्यात् रपसत् बयां - 

भेतद्वरिसतरय' कर्तव्यमिति शाखान्तरीय; पचः तमिमं 
निराकरोति तड वथेति। नेवात् न. प्रच्य् तोभवेत् तत 

उपसदः पथक् क्यात् तद्न्त रतानि खंद्धपामन्तिसागि 
लौखि हवींषि चेर्तन्त्े च एषक् कुब्धौत् स॒ एष दशपेयः 
क्वः रप्रदधस्लोमसध्याऽम्नि्टोभव 'शवोभवति " भा ०।“.८- 

पशद्िदरिला मारभेकखग्निहोने शुहोलि” इतिः 

खूपरूपसदाभेतत्तिलोरालोः यजु ° १९.१४, ^ उपषत्- 
छ रौहिणौ कुय्यीत्” कात्या०४,६,४४,“खपयूपद्ः | 

७।,२१३२, ज्योतिष्टोमे रेप्रवभ्याहप्रबिद्गायानिषटौ 

$गाद्ं पत्यादिभिद्धेऽग्नौ च | “गाहेपत्योदश्ि्वाग्नि- 
सथौवा इवनोयकः। एतिऽम्नयस्तरयो इच्छया; येषाचो- 
पसदस्त्र्यः "अग्नि एु° गणमेदनामाध्याये । उपखड् तच्छ 

न्टोऽसूय सिन् वि्क्ता ° अख । अपद् तच्छन्दबुते शा- 
ध्याये अदुवाके च षु° । 

उपसद ° उपसद् त्ख्िन् उप+सद-बद् बा० बजय क| 

उप्रसद्यागे “अथ अदश्राति त् पिबति यद्रमते तडुषबरं 



उप 

रेति" ऋा०ड० | “यद्रमते रतिश्चालभवति इष्टादि 

शंयोगात्तदुपसदैः समानताभमेति उपसदाञ्च पयोत्रत- 

जिभित्त सखमस्ि अल्यभोजनोयानि चाहानि खासत्रा- 

मोति प्र्चासोऽशनादनामुपसद्ा च्च सामान्यमु ` था०भा०। 

““पयोव्रतत्व' पयोभक्तण : क्त्वम् यत्ने यान्यहान्यभोज- 

नोयानि तानि प्रसद्धानि उपसत् कियमाणाद् 

प्रवासः स्वास्य विषः अगनादिष सोऽस्तोति प्रसिद्ध 

भिन्बङ्गद्ठखनिनिस्षत्व' लं ण्ेठत्वञ्च सामाचयम्" आ°गि° 

उपसदन न°उप+सद् च्छुट् । \सेवायामपसेवने र आाहगव्या 

दिना प्राप्नौ “तलोपसदनं चकर द्रोणे ु स्रकम््ं थि? भा 

व° दण्ट च्म “प्रतिण्ट््यं च तान् सवान् दरोणश्चैव' 

समव्रवीत् | रहखेकः प्रतीतात्रा कतोपसदानांस्तथाः' 

० १३२अ °सामीप्ये अव्ययो °| रग्टहसमोपे अव्य° | 

“अन्योऽ्छप्दर्टहोतोऽखि यख मे मुनिषुङ्खव ! । यनज्नो- 

परुदनं ब्रह्मन् प्राप्रोऽसि सनिभिः सह? रामा० | 

अल्राव्ययोभावख्ापि यत्नेन समासः आभैः | 

उपरुदटौ स्तो उप+सद-षञजधे*क गौ० ङोष् । सन्ततौ 

धारायाम् । “खग्टहेऽखोपसदयां मा च्छेत्सोत् प्रजाता च 

पशुभिञ्चाशितस् षत०१४,६.,४,२३। अख यजमानख उप- 

स्यां सन्ततौ "भा०। सन्ततिश्च दधा कालिको दैशिक च । 

तत्र॒ समानानेककालिककाय्यमाल्रधर्मेत्व" कालिकसन्तति- 

श्वम् । विभिन्नकालोनघटपटादिकाग्य मान्रहत्तिधर्मघटत्वादौ 

सन्ततित्ववारणाय समानेति सामान्यञ्ख]ग्वयितावच्छेश्क- 

धर्मे | तेन सच्वद्रव्यत्वाद्ना धषटपटयोः सभत्वेऽपि न 

शतिः । सन्लदव्यत्वादिकमादाय वारणाय कार्यः 

मात्रेति । रककालोत्पन्नेष ब्घ षटेषु तदारणाय 

आनेककालिकेति | दिकसन्ततित्वञ्च समानानेकटत्ति 

काय्यःसातघर्मत्वमितिभेद्ः । तत्र कालिकसन्ततेः प्रवा- 

ादिपदेनव्यपटेयः यथा न्नानप्रवाद्ः) द्ःखप्रवाहः इ्व्यादि 

देशिकसन्ततौ त श्रौ खिप्रश्टतिशब्द्व्यवहारः यथा ठच्त- 

श्रोष्णो ृत्तपङ्किरित्यादि । उभयसन्ततौ तु सन्तिधारादि 

शब्दप्रयोगः यथा ज्नानधारा सुखधारा दुःखसन्तति- 

रिक्वादि एवं जवधारा तैलधारा तैलसन्ततिरित्यादि। 
तारथधमे् चुखत्वदुःखतवन्नानत्वा दिकं टृचत्वतेलत्वादिकद्च | 

उभयविधःपि सन्ततिः पनद्व विधा चषिच्छिन्ना विच्छिन्ना च 

देथकालयोरव्यवधानेऽगिज्छिन्ना यथा धारावाद्छ्कि स्यले 

त्नानादिधारा। तयोव्यवधाने विच्छिन्ना यथा विच्छिद्य वि- 
च्छ्िजायमानदुःखानाम | विच्छिन्रसन्ततिमाद्ायैव ङरि- 
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प्रवादः | खद : खसन्ततिरित्या दिव्य वद्धारः ॥ 

उपसद्य लि ° उपसद सेवामंति यत् उप+सद- करम्णि बा० 

यत् वा| 1 े वनोये नैकञ्चन प्रापये च^भरेषु हव्यो नम 
सोपसदोगन्ता› ऋ८« २१२२,११ | ' उपसद्याय सौदुष 
खाय्ये जु्छता विः" ० ७,१५,१ । 

उपसद्न् लि” उप+सद-ुर्मनप् स्तिया ङोप् वच्चान्तादेथः । 

१उपसन्ने र सेवके च । कम्मंणि डुनिप् । शसेव्ये च । 
“नमस्ते अस्तु भोदुषे नमस्त उपसदने खा ० श्रौ ° २,५,९ | 

उपसद्व्रत न° उपसद विहित व्रतम् । उपसदहिह्िति 

पयोत्रते । “अपूर्वं माणपलस दाद थाहम् परदुब्रतौ 
भूत्वा" ह०८० | “उपसतच्च त्तम् पसदुब्रतम् पसद्ः 

प्रसिद्ध ज्योतिष्टोमे | तत्र स्तनोपचयापचयदारेण पयो- 

भक्तणं व्रतं तत्ने च तत्कर्मालुपस' हारात् केवलमिति 

कन्त व्य तानवं पयोभचखमालम्,पादोयते । उपसद्- 

ब्रती पयोव्रती सच्धिव्यर्थः: शा०्भा० । 

उपसन्र लि° उप+सद-क्त । १उपस्थिते, २ निकटागते ३७- 

परसेवके च ४अदुसयरयेन नैकद्य प्राप्रे "रवी भगवांस्तन्मे 

उपसन्नोऽख्थोह्हि भोः” भाग्या ०३८९. च °। “भगवन 

द्धौ ् टतिजन्डजले खदु: खवडवे पतितं व्य तस् । ठप 

या शरणागतम र मामलशाध्य् पसच्नमलन्यगतिस्'' “तच 
स विद्वालुपसन्नाय- प्रोवाच तत्वतो ब्रह्मविद्याम् "छतिः। 

उपसमाधान न° उप+सम-आ-धा-च्छयुट् । राथोक्षरखे, 
. “जिवासचितिशरीरोपसमाघानेत्यादि "पा ० । "उपसमाधानं 

राशोकरणम्''सि०्कौ०। २सभिधः प्रिष्य ज्वालने | ““वि- 

वाहाग्निम् पसमाधाय पञ्चादख्याः” चआच्चन्म्ट०१,८.६) 

“उपसमाधाय साभिधःप्रलिष्य प्रज्चच्" नाध्टस्तौ |. 

खग्निम पसमाधाय "गो ° छ ० “उपसमाधाय ज्वालयित्वे ति 

खं तत्त्वे च समापूज्ैषाजधातोस्तथाधेदेनात् तथार्थेत्वम् । 

उपसमिध(घ्) अव्य ° समिधः समोपे अव्ययो न्वा अच्समा ०। 

समिधः समौपे | 

उपसम्पम्ति स्त्रो उप+षम्+पद्-क्तिन् । श्रभिनवत्वेन 

सम्पत्तौ । “प्रयमोऽचिरोपसम्पत्तौ'' पा०'अभिसम्यत्तौ 

चपभिनवत्वे "सि ° कौ०। सम्पत्तिश्चालख्वात्मभावः सिन्कौ. 

उपसम्पन्न लि” उप+सम्-पद्+क्त । प्राप्रे र्ते च ेम। 
“ओरोलिये दपशम्पन्ने लिरात्रमशचिर्भवेत्” मल; । 

उपसम्भाषा सती उप+सम्+भाष-भावे आ | उपसास्वने । 

“भाष्योपसंभाषाज्नानयलेत्यादि” पा० “उपषन्भ्राषा 

उपसान्वनम् " चि °कौ०। 
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पसर घ °उप+ष्ट “प्रजनने खत्तेः'"पा° अच् । गर्मयड- 

चां स्त्रोपशुषु युम्पशुगमने । “प्रजननं प्रयमगमे खड्णम् । 

गवाश्चपसरः "सि°्कौ० । उपचारात् २नैरन्तव्येखनिगमने 

^्वीनाखपसर दष्टा" "भट्टिः ""वोनाखपसर नैरन्तर्येण निर्ग. 

सनम् षा उपर इव उपसरः नैरन्तव्यमालेषोपलक्तित- 

त्वात् उपरो हि स्त्ीगयोष पङ्गवानासभिगमनष्ठच्यते स 

. च नैरन्तर्ये भवति" जय क्लः । ` 

उपस्रण न °उप+ष्ट-चुट । १उपसरा्ं २समोपगमने च । 

“यसङ्गभधो वा मेषजतेगं प्रहत्तमन्नत्वाहिनिडन्ति तयो- 

पसरण" षद कव्यन्ति दोषाः” ““परिश्रादः प्रवाहिका 

इदयोपसरं विबन्धः" चश्च ° कम्मीणि च्छ् ट्। २उपसन्ंवये 
उपगम्य च । “खच स्लल्वाथोःखद्द्धिरुपसर णानोत्युपा- 

सोत" छा०्ड० | “उपसर्यानि उपससंव्यानि उपग- 

न्तव्यानि स्नेयानि"” भा०। 

उपसर्ग इ उप+खटज षयं । एरोगविकारे रडपदरवे, शएभा- 

शभद्धचके ३दिव्यादिविकार ष्पे उत्पाते, व्याकरणोक्तेषु 

शनिपाताच्वादयोक्ञेयाः प्रादयस्तृपस्गेकाः | द्योतकत्वात् 

क्रियायोगे लोकादवगता इमे द्यक्लणणेष क्रियायोगे 

४प्रादिष् च | “उपसर्गाः क्रियायोगे"पा° । “भयन् प्रा 

दोनामन् यस्त" प्रत्ये बोपम्तेतिद्योतनाय योगसडस् । 
तेन निभेतः सेचको यद्ादितिषाक्यो नि;सेचक द्यादो न 

बत्वस्""चब्टन्ट्,* । ते च दाविंशतिविधा यचा, प्र, परा 

अप, सम्, खलु, अव, निस्, निर् इष, दुर्, वि, खाछः) 

नि, अधि, अपि, च्छति, चछ, उत्, खति, प्रति, परि 

उप एते प्राद्यः। निस. दस दृति सान्तौ “निसस्तपता 

वनासेवने" पा" षते निस इति निह्यात् । निषृक्तं 

दु षूलतमिन्युदाृत्य द्द्दुपधद्य रो विसजनौोयः" दूति 

भाष्योक्तेच ` निरःकुष दूति” ^सुदुरोरधिकरणे' षति च 

पा०निहेशथात् रान्तावपि"” मनोर । निर्दुरोरभेदारोपेष्य 

कचिदि'थतिधाकथनं दरख्व्यम् । “(तश्च लिधा प्रततिः 

“भाय बाधते कच्चित् कवित्तमदवक्च ते | तमेव विभि- 

ग्ग्ध उपसगगतिस्त्रिधा | क्रमेणोदाहरणानि यथा । 

आदत्त प्र्धते प्रणमतोति। अपि च । ̂  उपसरगेख धात्वयौ 

जखाट्न्यल्र नोयते । प्राराहारसंहारविहारपरिहार 

वत्? । “विभाषोपसरगे' "दयन्त रुपसर्गभ्योऽपरैत् 'पा० । 

प्रादयस्त.पसगी न सायकाः, सार्थका चादयो निपाता 

वाचकत्वात् उपसर्गास्तु न तथा किन्त द्योतका इति नयायि- 

काः वैयाकरणास्तु उभयेऽपि द्योतका इति मेनिरे तदेतत् 
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बभू दधि तम् “प्रादयोद्योतकाशचादयोवाचक्षा इति नै- 

यायिकमतभयुक्कम् पेषय्वे वोजाभावादिति ध्वनयचिपातानां 
द्यमोतकत्व` समयते । “दयोतकाः प्रादयो येन निपाताश्ा- 

दयश्लया । उपा्ेने हरिहरौ लकारोदण्यते यथा” 

येन हेतना प्रादयोध्ोतकासतेनेव हेठना चादयोनिपाता- 

स्तया दयोतका इत्यथैः | अयं भावः| ईश्चरमलुभव- 

तोत्याद्ावभवादिः प्रतोयमानो न धात्वधेः भग्तीत्वबा- 

ष्यापत्े:। नोपसर्गा; तथा सत्यप्रशत्य्ेतयः रला ख्याता- 

यानन्यापत्े: प्रत्ययानां प्रलत्य्था न्वितसाघेगोधकब्ुत्प- 

त्तेः अनुगच्छतोत्यादौ अलुभवा दि प्रत्यया पत्ते । न विभि- 

राः मौरात् | तया चधातोरेव विद्यसानत्वादि्वाचकद्य 

लक्ता उपसगा त्पथैखाहक श्यस्तु । तथा च तात्य 

सा ङकत्वभेव व्योतकत्वभिति । तञ्च चादिष्वयि दल्यम् 

चेलभिव पण्यतोत्यादौ साश्यनिचिट' चेत्रपदलच्छम् 

दवथन्द्तात्पययं सा हक इत्य सवचत्वाद्ति | खय 

ञकयन्तरमाह । उपेते इति । अल द्य पाना 
किष्ठपसर्गाधे; ? विशिर्ख १ धादमालख १ वा, नाद्यः 

तथा सति सायफलव्यशिकरणव्यापारवा चकत्वद्छपसकमे क- 

स्वखाऽऽखधातोरूपासनाद्पफलवाचकत्वेनाभावाद्कर्मकत्वाप- 

ततेस्ततः कर्मण्य खकारोन खात् ! न हितीयः गौरवात् । - 

द्वतौये त्वागतं द्योतकत्वं तात्पर्य साष्डकत्वलाभात् इति 

भावः । इश्यते इत्यत्र कमेणोति शेषः| तञ्चादिष्वपि तष्य 

मित्याह । "तथान्यत्र निपासेऽपि लकार, कम्मेवाचकः । 

विथेषणाद्ययोगोऽपि प्रादिवञ्चादिके समः” ¦ (अन्यत) 

साच्तातृक्रियते अलद्धियते उरौक्रियते शिव इन्यादौ । ख- 

त्रापि धालोश्तत्तद्यै क्पखि लकारखिद्धाधे" तत्तद्वाच- 

कत्य बाच्यसित्युपसगशधयातकत्वमभीषामपौव्थःः । यद्यपि 

कधातोः सकर्मेकत्वसस्येव तयायेष्वथेध् सकर्मकता न 

ख्धात् | नयथः वायुर्विकुरते सैन्धवा विङ्पत दत्यलापि 

स्यादिति भाषः | अथोपासनासाच्चात्कारादि निपाता- 

योऽखत “साश्चाव्मत्यकदल्ययोरिति' कोषस्रसात् तदल- 

करलोव्यापार णव घात्वयौऽत् खखखयुक्तनिपातान्यतरार्थ- 

फलव्यधिकरणव्यापारवन्तव' सकमेकत्वमपि सुवचमिति 

हष्टान्तदार्टान्तिकावयुक्ताविति नेदं साधकभिति चेन्न 

नामायं घात्वर्थयोभेदेन सात्तादन्वयासम्भवेन निपातधात्व- 

थयोरन्वयासम्भषात् । अन्यया तण्ड लः पचतोत्यलापि 

कश्धतया तङ लानां धात्वर्थेऽन्वयापर्तेरिति। किञ्च 

परादोनां वाचकत्वे भूयान् प्रकषेः कोढथोनिश्चय द्तिवद्ु- 
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यान् प्र, कोरथोनिरित्यप ख्यात् | अखनते प्रारेरनथै- 

कत्वाच्च तदन्वय इयत एव दयोतकता तेषौ खादिति 

साधका नलरमभिप्रेत्याह | विथेषखेति | थोभनः सख 

योद्रशटव्य इति वच्छोभनच्द्ष्व्य इतटखयाज्बयापत्तस्तुखस- 

भा घेयत्वादिति भावः| आपि च निपातानां वाचकलवेप्राति- 

पदिक्षायैयोर्विना षठ{1दिकं मेदेनान्वयसन्धवः | अन्यथा 

राजा पुष्ष इत्यख राजसम्बन्धो एुरुष इत्वष्यापत्त रित्य- 

भिप्रेत्याह खाटोति | धव्खद्रयोः श्य इवि बद्धव्ख 

च ख[द्रस्य चेव्येव खादिति भावः । नच प्रातिषदिका्े 

ओोरमेदान्वययोधे बिभक्रिजन्योपस्वितिष्ेहरिति काय्यै 

कारणभावो निपात)तिरिक्तविषय एवेति नोक्तदोष इत्या 

शद्धा ह । “पदाथः सटशान्वेति विभागेन कदाचन| नि- 

पातेतरुसङ्कोचे प्रमाय किं विभावय" । (शढथा) सद्येन 

शमानाधिकरणेनेति यावत् । (अन्व ति) भेदेनेति येष. । 

(विभागैन) अख्यन आअसमानाधिक्रशेनेति यावत् । 

अयमयः खमानाधिक्षरच प्रातिपदि काय योरभेदान्बयब्युलन्ति 

जिपातातिरिक्रविषयेति कलने मानाभावोमौरवञ्च । अ- 

कं निपातानां दयोतकत्वाद्न्ववय षव नास्तोति नाय 

दोषः अतणएष षटोनाखोत्यादौ षटपद्' वतृप्रतियोगिके 

अाचखिकभितिनेयायकाः। अपिच निपातानां वाचकत्वे 

काव्याद्बन्वयोन खादिति बाधकान्तरमाद | “अररक 

रिवोदोच्यान् उड्करिष्यत् रानिव । द्यादाशन्वयोन 

खव्धपाञ्च अवशं ततः" | अत्रोखषट्ः अर, रससद- 

ातदीच्याचदरष्यचितययःः, अयद्चोखादिषब्दानां त- 

ऋदशथपरत्ये इवशब्ट्द्य दोतकत्वं च सङ्गच्छते । श्वन्ययाः 
प्र्यानां प्रस्था न्वितसायेगोधकतव्य् त्ल्तिषिरोध; । 

वाहि उरिति करथे इतीया। न चोखोऽन- 
अरणम् सूवायरढयख करयात्व ऽपि वख करणत्व" नानेन 
ओधयित्ः यत्यम् अप्रशव्यर्थत्वात् । इबशब्ट्ख चास- 
स्वा्थकतया तदुत्तरढतोवाया असम्भवात् । सन्मम षा 
ऋअवच्प्रशङ्गात् । उस्तपदोत्षरद्तोयानत्वय प्रसङ्गा शत्या । 
चछषां चेति । घ्वषां चवणद्खोत्यथ : । चकारादुखपदोत्तर- 
ऋतोयानन्वयः सशुद्धोयते द्त्याद्ावित्यादिपदात् “ववाग- 
थौविष सम्पक्णो बन्दे पादेतोपरमेश्रौ” इत्यत वागययो- 
बैन्दिम्मतवाभावासत्तरद्ितीयाया नन्व; दवायंख 
कपरोत्वान्वयनोधासन्धवच संग्टहयते। यदि च धिचेषण- 
विभक्रिरमेद्ाथां खार्धुत्वसात्रा्थां वा तदापि इवशब्द्ख 

वाचकते नन्वयं एष उसतसब्ययरायां समानाधिकरणपदो- 

पश्याप्यतया भेदेनान्वयायोगात् । बाधादमेदेनापि भे 

सः । नह्य॒ लाभिन्नसडथा भिन्नः थर इत्यथ णष्व्यः'” । 

खत॒पातद्छ्प उपसर्गश्च बिविः “खतलभाद्खत्यादा 

नास्तिक्याहाऽष्यधर्मतः । नरापचारान्नियतश्पसम ¦ प्रवकतते । 

चतोऽपचाराच्ियनमपवच्छन्ति देवता; । ताःखजन्त्ङ्ग.ता 

स्तावदिव्यलाभसमूजिजान् | तरव लिविषा लोके उत्- 

पाता देवनिभ्विताः । विचरन्ति विनाशाय खपेः श्भा 

बयन्ति च” गमैः | “'उपस्मंन्धते चे ख्यः ौचं विषो 

यते"पराश०\ उपट्रवरो गकताञ्ोपखगां इ. डजाः ̂“देव- 

अलप्रत्ता ये देवद्रोहादभिशस्तका ्थवेङता उपसर्ग शा~ 

ख तेऽपि दिषिघा विदय् दघनिछताः पि्ाचादिशताच घनच 

, दिबिधाः शुस्गजा च्ाकस्िकाच “उपशगादयोरोगा 

ये चाष्यागन्तवः ख्टताः” क्षौं इन्य चोपसगां : प्रसूताः त 

चतः उपद्रयथब्द् षिटतिः ! “ङपसर्गानयेषांस्तु मह 1- 

सारोख्गवान् । तथा लिविषत्षातः नाङ्ाल्रय 

अजयेश्म” देवोगा० । वच्छौ प्रभवति सन्तापा० तेन 

निर्म वा ठ् । आओपसगिक तल परापरे तेन नि्े- 
त्ते च रि० | चौपसर्गिशरात्यन्तमरकपोडायाम् शु०्व*। 

उपसव्ल न नि° खप+ज- रद् । १देशाद् षदे ““निषाते 
भूलिचलने च्योतिषारुपसव्ल' ने" मलः! २अप्रधाने गौखे- 

विषे “बोपशच्ल नख” ““गो सियो रुसच्ज' गख"'पा ०। 

“उपसव्ल नं प्रधान धतो नोपपदय ते" भलुः “ङप- 

सच्ज)नमप्रधानम्'" कक्च.° । ““अतपसव्जनात्' ““खाचा- 

ययौ पसच्जं नचान्तेवासोः' पा०उपष्जत्यनेन करये ष्यय् । 

श्संमार्गसाधने नि ख्यां डप् । “अथक उपरच्लमो- 

भिरेभिः'' अत ०१,२१२,२, "“पिदटसमाजेनायाद्च अपच 

पिष्टसम्पार्व्लं नाघेद्चोपसमे साधनानि उपसजन्वः?, भा 

^प्रथसानिरि ट्पसच्छंनस्' "पा, उक्ते । सभासविधायकथा- 

खे ४प्रथमान्पद्निहिं दे । “एकविभक्ति चाभू निपाते? 
गियहवाक्य यचचियतविभक्गिक ठदुपसजनसं नम् द्धक 
पाणिनिनोकठे ५ अब्द मेरे च ““उपसर्ज्नलं पूम्बम् "पा * 

समासे उपसख्लं मख पूयं प्रयोगः यथा “दितोया चिते- 

श्बादि” पाण्ष्ले हितेति प्रथमान्तम् षद तदेव प्रा्- 

प्रयोज्यम् यथा कष्ट" चित इत्यादि वाक्ये कषटाश्चत इषादि 
उपसर्पण न° उप-+ष्टप-भावे च्य । समोपरगमने “न ताब- 

दयषठपसपैक्नालः? विक्र | “मचिकोपसपकमाकश- 

मित्यादि" चख ° । । 

उपसर्पिन. लि उप+शुप-गतौ खिनि। समीपगन्तरि 
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‹०दकमे द हत्य नें इुरपसपिशम् " मनुः ।^ुक्त' मात्रा 

तं तेषां परपौडोपसपिणाम् भा० ०२०० । 

उपसय्यीं स्त्री उपरतियतेऽसौ कसि यत् | म्भसहण- 

योग्यायाम् कतमत्यां स्त्रीगव्यादौ । अप्रजनार्ये तु ण्यत् 

खषसाय्ं प्राष्य लि । 

उपसि आअव्यनडप+सो वाण्कि । समोपस्थाने “खासोन 

खच्चाखुपसि लषिष्याति" ऋ ० १०,२७,२.। “उपसि समो- 

पस्थाने" भा०५पि ने पु उपलि प्रे ठः"०५,४१२.७ | 

खउपसौर अव्य सोरे इये ततभामोष्य' वा अव्य, | {इले 

शखयें २हलतभोपे वा | तगो भवायै परिखक्ला जा। 

उपसं तत्रभवे लि अथान्खर । इलोपगते लि. 
वतोभवायेऽणे । आआौपसोर तङ्धमे ति 

उपसुन्द ए° देवयमेदे तत्कवा भाण अ० “लङादच्रखा- 

ग्ववराये हिरण्यङ्थिपोः इरा । निङ्गम्भो नान दचेन्द्र- 

सखोजसी बलवानभूत् ! वख पएलौ सहावा जातौ भोम- 

पराक्रमौ । चखन्दोपखन्दो देषेनद्रौ दार्यौ क्ररमानसौ | 

तातेकनिखयौ टत्यावेकक्षा्यार श्रौ | निरन्तरम स्तां 

समडुःख्चखानुभो । विनान्धोन्छ' न भृ सञाते विना चोन्य 
न गच्छतः | ऋन्योन्वख प्रियकएावन्योन्यद्य भिर वटौ । 

खकयोलसमाचारो दिधेकं यथा छतो । तौ बिडब्गौ 

` मडोर काेषपेकनिचयौ | म लोक्धपिजयार्याय 

शमाधायेङनि्यो । दोकां लतव गतौ जिन्व् वाब 

लेयवस्तपः । तौ त पूर्वेष्य काकेन तपोगक्तौ यमूषद्; | 
चुत्पिपाशापरिश्रान्लौ जटाषसर्कश्चारिणौ | मलोप- 

चितशवाङ्गो वायुभचचो बभूवः । श्राकममांवानि जुह्वन्तौ 
पादाङ्ग् ापधिहितौ । चद्ववाह् चाणिजिषौ दोषेकालं 
तत्रतौ । तयोस्तपःप्रभावेख द।च्काशं प्रतापितः । धूं 
प्रह्वे वि्ध्यखदङ्ग तभिषाभवत् | त॑तो देवा भवं ज- 

भ्म.ख्पां टदा तयोस्तपः | तपोविषाता्यमणो देवा वित्नानि 

चक्रिरे | रल; प्रलोभयाभम)दचुः शोभि शोभौ एनः पनः । 
नच तौ चक्रठमभङ्ग' त्रतख छगा्तौ । खथ मायां 
इनदेधा्तयोचक् म हानो; । भगिन्यो भातरो नाग्यौ- 

स्योचात्मजनस्तथा | प्रपात्यमाना विलस्ताः श्युल्स्तेन 

रशस। । भ्वटाभरणक्ते यान्ता भ्रटाभर्ववाससः | आअभि- 

भाष्य ततः सर्शाललौ नाहीति विचक्र: । नच तौ 

चक्रदभेङ्ग व्रतख चमहाव्रतौ ¡ यदा क्षोभ" नोपयाति 
नारसिंमन्यतरक्तयोः | वतेः ददरिया भूतञ्च सर्ेमन्तरधो- 

बरत । ठतः पितानङ; शाचाद्भिगस्य महादरौ । बरेष- 

न्द्यामास सपेलोकितः प्रभ; | ततः चन्दोपशन्दौ 

तौ श्वातरौ दद्विक्रसौ | इषा पितामह देव' तस्थतुः 

प्राञ्जलो तदा । ऊचदुञ्च प्रभ देवः ततस्तौ स्तौ 

तदा । अवयोस्तपसाऽनेन यदि प्रीतः पितामह; | भा- 

यािद्ावस्तरविटौ बलिनौ कामद्पिणौ । उमाबष्यमरौ 

स्याव एसत्रौ यदि नौ प्रभुः ब्रह्मोबाच | कतेऽमरलः 

शुवयो; षवे क्त भविष्यति । अन्य, खतं स्टत्योच विधान- 

समरेः समम् । प्रभविष्वाव इति यन्ाहद्भ्युद्यत' तषः । 

युवयोदहंठनानेन नाभरत्व' विधोयते । ले लोक्यविजया- 

याय भवङ्भामास्थितं तपः । डेदनानेन दंयेन्द्रौ गवां 

काम" करोम्यहम् । खन्दोपदन्दादचतः। निष शो- 

केष यद्ध तं किञ्चित् स्थावरजङ्गमम् | सवस्मान्रो भव भ 

खाटतेऽन्यो च पितामद् { । पिवाम उर्वि | वत्रा 

चितं वधोक्घञ्च काममेत' ददानि षाम् | खयो्विषान- 

सेतञ्च यथावद् गं भविव्वति । नारद् उवाच । ततः पि 

तामहो दत्वा वरमेतत्तद्ा तयो; । निपत्य तपशशलौ च 

जद्यलोकं जगा इ । लब्ध! वराखि देचेन्द्राषय तौ भ्ात- 

रावभौ । अवध्यौ सवे लोक्य खमेव भवनं गतौ ”२११०अ० 

सावन्तरोचभरुमखन्य दत्यौ कामगसावमौः। देवानामेव 

भवन जगमदर्य इदुम्दौ । तयोरागमन' ज्ञात्वा वरदान 

ततं प्रभोः | हत्वा लिपिष्टपं जम्भ बद्मलोक ततः चराः । 

बाविन्द्रलोकषं निच्नित्य यचचर्लौगणांस्तथा | सलेचराखपि 
भूतानि जम्मत्श्चोविक्रमो | अन्त्भुमिगतान् नागान् 

जित्वा वोच महार्यौ । सश्कवासिनोः सवां न्ते च्छ- 

जातीर्विंजिग्यदुः | ततः सवी मों जेदनारब्धावुय- 

शासनो ¦ सेनिकांच् समाहय चंतोच्छ' वाक्यम चतुः । 

राजर्षयो महायन्न व्य कल्यैदि जातयः । तेजो बलञ्च 

देवानां वयन्ति नियं तथा । तेषामेव" प्रहत्तानां स्वे 

भामघ्रदिषाम् । सम्भूय सपैर्याभिः कायै; स्वात्मना 

अधः | ण" सर्वान् सभादिश् पूर्गतीरे नहोदभेः । 

क्रूरां मति' रमास्याय जग्मतः सपतोषखलो । यत्तैयेज- 

न्तिये केविद्याजयन्ति चये हिजाः). वान् सर्वान् प्र- 

चमं इत्वा बलिनौ जग्मठस्ततः । आ चरभेषुग्निहोताखि 

हनौनां भावितात्मनाम् । ग्टहीत्वा प्रिषन्त्यश्च्, विचग्ब' 

सनिकाश्चयोः । गपोधनेच वे क्च: थापा उङ्ञामङा- 

कमभि: | भाक्रामन्त तयोख्लोऽपि वरदाननिराकताः । 

नान्रासन्त य॒दा चापा बाणा छक्ताः शिडाखि | निव 

शानु खम्मरिखच्छ व्यटर्रन्त डिजातयवः। इषिष्यां बे 
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सपःचिष्ठा दान्ताः शमपरायणाः | तयोभेयाहृद्वस्ते 

वैनतेया दिषोरगाः। भथितेराचनेरभम्नै सिंकोषंकल सस्ते; । 

शरन्यमासोत् लगत् सवे केतव इतं तदा । ततो राजनत्न- 

दश्च द्धि विभि महारो । उभौ विनिश्चयं सत्वा 

विकृवते वधैषिणौ । प्रभव्रकरटौ मत्तौ भूत्वा कद्र 

ख्पिणो । संलोनमपि दर्ेषु निन्यद्येमकादनम् । खिङौ 
भूतया शनर्व्य्ौ एगदान्ड्ितावभौ । तेसतेरपायेस्तो 
ऋूराडषोन् दहा निजन्नतः | निरत्तयज्नखाध्याया प्रन 

्छपतिदिजा । उत्सच्रोत्खपयन्ना.ः च बभूव वद्धा तदा । 

हाहाभूता भयात्तां च निटत्तविपणापणा | निदटत्तदेव- 

कायै च षुगयोदाहविवच्जिता | निदत्तकषिगोर्ा 

विध्वस्तनगराथमा। अस्थिकटा लहो सूर्वभूोपदधेना । 
निषटत्तपिढक्षायश्च नि्पषटक्वारलण्डकन् ¦ लगत् प्रति. 

भयाकार' दुष्य च्छमभवत्तदा । चन्द्रादित्यौ शहास्तारा 

मललाणि दिषौकखः । जम्न्,धिषाद्' त् कर्म ददा खन्दो- 

पषठन्दयोः । एकं शवां दिणो दैव्यौ जिला क्ररेण कमा । 
निःचपलौ करशेते निवेशमभिचक्रतः'' २१० ] तत 

स्तिखो समाद दिम् पवर तखाख्चत्समोपयानं तयोस्त दा- 

क्गत्वमक्चा तलान्धोज्यदुदध नान्योन्यबधः २१३ ० उक्तः 

यथा ^“ततस्तिलोत्तमा तवर वने पुष्माखि चिन्वतो | चेय 

भाचिप्नमाधाय रकग नेकेन वाखसा । नदीतोरेषु जातान् षा 

कर्थिङठारान् प्रचिन्वती । यनेजगाम त' देथं यलालः 

लौ भङच्वरो । तौ ठ पोलवा पर' पानं सदरक्षानकलो- 
अनौ । देव तां वरारोह व्यचितौ सम्बमूवदः । ताव् - 

ल्वायसनं हित्वा जण्मठ्यल खा श्विता । उभौ च 

कामसन्ात्तावृभो प्रायैयतस् ताम् । दिये तां करे भ् 
चन्दो जगु पाखिना | उपञ्चन्दोऽपि जया वामे 

पाणौ तिलोत्तमाम् ! वरप्रदानमत्तौ तावौरसेन बलेन 

च | धमरल्नमदाभ्याञ्च चछरापाणखमटेन च। सदरेतेमद- 

से ्तावन्योन्ध' ्व्कटोरतो । मदकामशमावि्टौ परस्पर 

भथयोचतुः । मम भायां तव गुद्रिति खन्दोऽभ्यभाषत | 

लभ शाख तव वधूरुपदन्दोभ्यभाषत । नेषा तव॒ मने 
भेति ततस्तौ ज्दुराविथत् । तद्खा पेय स'सन्तौ विग - 

वक्ञेहदो्धदो । तदा हेतोभेदे भीमे सङ्कोतासचभौ तदा । 
ष्ट्य च भदे भोने तस्यां तौ काममोड्ितो । अहपूमे- 

मह पूर मि्न्वोन्य' निजन्नवः | तौ गदाभिहतौ भोभो 
पेतदरथोतङे । खधिरष्यावदङिङ्ा्नो दाविषाकेौ गमभ- 

खतो" । चन्दोपशन्दन्वायः । 

अ, उप 

उपसूर्यक न°्डपगत' खयं चन्द्रं वा संत्ताय कन् । चन्द्रा 

कंसमोपे मण्डलाकारे परिधौ । 

उपद्ष्ट न ° उप+ज-क्त । १सेयने | रव्याकरथोक्त प्रादय, 
पसगेगुक्त, “क्र धद्रहोरुपद्चटयोः" पा । श्विष्टट 

४यपद्रते च लि०। ५स्परङ्ग चन्द्रे ऽके इ०८ेचेतोदय- ` 
न्तमादिन्य नास्तं यान्तं कदाचन) नोपधः न वारिस्यः 

भ॒ मध्यं नभसोगतम्' मतु; ६ कालके उपद्ष्टा द्रव 
शुद्राधिदितभवना'' का० | व्यापने च रोगोपद्धटत- 

उडवखति' मुमुचुः” रषः । [रखे । 
उपसेक ए० उप+शखि च-भःजे षञ् । जलादद्सिचनेन चद् 

उपसं चन लि० उप+रिच-स्य. । उपरेककन्त रि “लयः 
कोशास उपसेचनाखः'' ऋ०७,१०१, ४,८च् । उपरक्त, 

तल्नाघे" लि” “लोकेभ्य ङपरेक्तारमवकल्ये" यजु ०१०, 
१२,स्तियां डप् । भामे च्य.ट् ।२उपसेके नण्द्इन्य- 

धरूपरेचनाय कमु" ऋ ° १०,७६,७, '"बद्ैह चाद्योप- 

शेचनात् लत्वा” कात्दा ०८,५,१६, बा° क्तरि लुट. । 

श्डपरेचके वि° च्तियां डप् “वेति त्वामु पकेचनो ' 
च्छ११०,२१,२) छ.सेचनो उपरिचर्थोका आतिः 

भा०। करये ल्युट् । 9 तत्छाधने 

उपसेवक नि ° उप+-देव- खल् । उपभोगादिना {सेवनासक्ते 

श्भोगप्रसक्गो । “खदत्तादाननिरतः; परदारोपसेषकः'" 

यात्त० उपे, खेवके च । 

उपसेवन म ऊ +सेव- भावे. ष्््ट् | १डपभोगप्रसङ्ग । 

“नकोडशमनायुप्य लोके किदन विद्यते | यादशः इद् 

षस्य ह परदारोपसेवनम् "मलः २समोपस्थिष्ा सेवने च । 

““निर्ताङ' खदा श्ये ! भक्तं णाशपसेवने" भा०१०२१२ 

अर १तसत्कम्ब व अयन्तासक्तौ “अजोखाष्यथनाया- 

सविरट्धान्नोपसेवन।त्” ‹“एवंविधाना दरव्याण्णामन्ये षा ञ्चे 

पपेवनात्” घश्च ° भावे ख उपरेवा । तल्नौवाे श्लो । 

““नोभिर शैख यारेष कष्या राजोपसेवया "।“परदारोपरसेा. 
च शारोरं विविधं डतम् “विषयोपसेवा याऽजल्लम् मलुः। 

उपसेविन् लि उप+लेव-खिनि । उपसेवके * खभितरा- 
दनशोलख् नित्यं हद्धोपसेषिनः | तेषां सततमन्नानां 

विषयाम्नुयपरेविनःम्?' महः । '“वे हित वाक्यहतृद्हन्म 
विपरोतोपशेविगः' पञ्चत“ । “ष्टा पएुखिनवनान्त- 

सोपसेषी" चष. स्तिया ङोप् । 
उपसोम इ उपगः सोमम् अव्याण्डर० । सोमोपगते 

सोमयाजिनि | खलं तत् परषत्वात् ह पचूकत्वादन्नोद्ा- 



खप ६ 

~ । 
ततता । उपगतः सषेमोऽनेन प्रान्बत०। तत्राथ सामौष्य 

च्छ्ययो०।रसोमसामीष्ये ऋअव्य० एतयोन†न्तोद्ात्ततेति भेद 

उपस्कर एु,उए+-क -भावे अप् हिसने खट् । ! हसने उप- 

स्करोति उप-+र-अच् मूषये समवाये प्रतिय 

विक्षारे अध्याहारे च चट् । रेमूषके कटककण्डलादो 

रसर्खद्ति खंडते । श्व्यल्नस'स्कारकपिरधन्याकादि- 

द्रव्यो (बाटना) | ग्टहसंस्कारके ५ सम्प्ाव्जन्यादौ । 

६ विकते अध्याहारेण अकथके च "पञ्च शना ग्टहस्थस्य 

चज्ञो पष्ट पस्करः” । “वको भवति ृत्वाग्निः सह- 

कारो द पस्करम्” सदः । 

उपस्करण न °उप+ट-भावे ल्यट् ह्िसिनेसट् । १हहिखने। | 

उप+ठं- भावे ल्यट् उप स्करशब्दोक्तमूषणादौ सुट. । 

श्भूषरेर्संघाते ४सतोगुणान्तराधानख्पसंस्कारे ५ विकारे 

देवाक्याध्यारे च। उभाभ्यां करणे चट् । उक्नतन्तद्थेतु 

सुट । ऽह्िसासाधघने एमूषादिसाघने कटकादौ च नः। 

उपस्कार ए० उप+ल भामे षज उपस्कर शब्टोक्त भूषणादौ 

छट । मूषे रसष्कुाते शप्रतियलतर्पस स्कार ४त्रिकार 
५ अध्याहारे च ।“वाकाङ्खनदुपस्छार विषुगगति निा- 

कुलस्* किरा० । 

उपस्क वि” उप+ग्,.-क्त हि'सने छट. । हसिते 

उपस्छ्त लि° उप+-ज-क्त उषस्कारगब्दोक्तभूषणादौ चट् | 

१भूषिते रसते सते 8 विते १ अध्याद्ृते च । 

भावे क्रिन् उक्तार्येषु ट् । उपरति उपस्कार न्द्ाच 

स्रो | उप+ऊ)-भातरे क्रिन् हिंसने ` सुट् । उपस्कोि 

द्धिंसने स्त्रो । 

उप) स्तम्भ ए ०उप+स्तन्भ घञ । पतनप्रतिरोषने ऋअथलम्बने 

“मूषिकस्योपसत(्)म्भरो केनापि कारद्चनाल्न भवितव्यम्” 

हितो० । नि°षत्वम् | उपद्म्भ !उपष्म्भब्द्ायें र्या 

खम्बने शस्थितो , ४सहकारे च ““ख्यानात् वौजाद्वम्भात् 

प्रखन्दात् निधनादपि” पात भा० माधा । भावे 

व्यय् । उपस्तन्धन तन्नैवाेोन° । करवे च् । 

ततृखाधने अकटायाधारका्टे च “वर्णखोत्तन्भनम- 

शोतयपस्तन्धनेनेपश्तभ्नाति'” शत ना ९,१,४१२५, । 

` ““डपस्तयते प्रतिरूध्यते इच् पललन्भन' शक्टायाधार- 

काठम्? भा० “देवानाभिलय्,पस्तन्भनख पञ्चादोषास्'" 

कात्या” २,९,१४, “शक्टश्च काटमोषा तद्यस्य मूमि- 

स्यौ मा मूदिति तदाधारल्लेन स्थापित काषमुष- 

ख्त्मनम्” वेद्दो° | ततो ख,ल् | उपस्त(ट)म्भक 
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बा नि० षत्वम् ।उपरस्त(ट)म्छकनःरि अधिक्याघायके ति०। 

उपस्तरण न "उप+स्त, - ल्य, ट् । $ास्तरणे (विधान) भूमेः 

सम करणे च । *“पुननेवोलत्यलेपनोपस्तरपैः चा ०ग्ट०२ ५ 

.अधारे ल्युट् । १अास्तरणाधारे “ण्डतो पस्तरणमसि'" 

भोजनखादौ जलपानमन्तः (अधथाचसनौोयमाचामति 

च्रब्डतोपस्तरणमसोति" आ० ग्ट०१,२४.११, | ^स्तरण- 

माच्छादनम् उपस्तरण" भूमेः समोकरणम् " ना०त्तिः 

उपस्ति ए °ङप~+स्ये इन् नि°। ठच्चे | “उपस्तिरस्तु सोऽ- ` 

साकम्” यज्ञ ०१२,१० १,.'उपासया यन्ति उपकारायोपदरव 

निराकरणाय च समये सˆहतास्तिऽन्तोत्युपस्तयः त्ताः 

वेददी° | 

उपस्तिर् लि° उप+-तृ कां णि किष्। च्ास्तीय्यंमाखे 

चऋास्तरणोये | "अभि शुक्चपस्तिरम् › ऋ ०९.,६२१२८\ 

उपस्तुत लि ° उप+स्तु-क्र। सुमोपस्तुने चषणयोग्यस्तवेन स्तुते 

"चोदद्राध उपस्तुतशिदर्भाक” ऋ ०७,२७,३, “त्व त्वम- 

यथा उपस्तुतः पूव्वेभिरिन्द्रः" ऋ० १०५६.६,५ । 

उपस्तुति स्तरो उप~+स्तु-क्तिन् । समोपस्तवे यर्खयोम्बसतु- 

तिवाक्ये “कमे पस्तुतिं भरमाणख ` ऋ ० १,१७८.२, 

उपस्तुत्य लि° उप~+स्तु-क्यष् । सभीपे स्तशनोये । “उपस्तुत्यं 

महिजात' ते अर्वन्" क ०१,१६१,१, 

उपस्थ एर्न० अदादि) उप+स्या-क। {स््रीषुःस्योरि- 

न्द्रियविशेषे तन पुमिन्द्रिपे “स्ञानमौनोपवासेज्याखाध्या- 

मोप्रस्यनियदहाः'"यान्न°  स्त्न्द्रिे “दच्ि्ेन पास्विना 

उपस्थमभिष्य येत् विष्ण योनि कल्यवतेव्येनय ज्जा" भोभि० । 

५“वितिष्ठन्तां मातरा उपस्याच्नानाख्धपाः पशवो जाव- 

सानाः” व° १४,२, २५ । ""मृखदन्न' -बाह्ञणसो- 

पर्यदन्न' स्तिया: "यत ०११,८,९,११ । ऊभयेन्द्रिये “इश्तपै 

पायुखपस्यश्च वाक् पादौ देति प्ञ्चवै। कर्मन्द्रियाखि जा- 

नोयात्* यान्न ० । “उपस्यश्चद्र जिङ्खा इतौ पादौ च 

पञ्चकम्” महः ` सवेधामानन्दानाशपस्व कायनम्” 

शत० ना० १४.५.,४.११ | उपस्यश्च न वयोश्िङ्धस्यान- 

भाल' किन्तु ततस्यानाविहितः प्रजापतिदेवतालियमित- 

शक्निक खानन्द्नव्यापारकारकः कर्मन्द्रियभेदः । तले"बद्मे- 

नदरोपेन्द्रसिलक्ञाः'' इति शा०्तिरतख् कशब्द्वाच्यप्रजा- 

पतिदेवताकत्वचक्तम् शतण्बा० उक्घयाक्यो चानन्द्न 

व्यापारसाधनत्वमृक्तम् तद्ेवापाटबे लव्यम् । इन्द्रियाणां 
भौतिकत्वमते तख एथिवीरजोगुणणोपदानकता अआाद्द्धारिक- 

त्वमते गन्बतन्मालसड्िताडङ्ारोपदानक्ता। सच च्छ 
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लिङ्गदेह न्तम इति वेदान्तिनः सां ख्या दचाह्धः । तेन जोवति 

बेतना० ठञ् । ओपस्यिकत जारकन्मौपज.विनि जारभेदे 

° बेश्यायां स्त्री | २उत्शङ्गे कोड ९अन्तरे "(अगत 

च् पस्यन उक लोम ' यजू° १९.९२ । ""वरोयच्ोभा 

्णन्तो पित्नोरुपस्या '' ऋ ०१, १२ ४, ५ । ““उपस्या उपस्थे 

ऊत्सङ्खे ऽन्तरालदेशे वा” भा० “'तखखाः कमारश्पंस्य या- 

दधुः गोभि* “डपस्ये उत्षङ्गे" घंत० भूम्या 

उप्रस्येऽपपन्जवन्वान्' छ ०२,१७.७ । ̂ ^रथोपस्य उपा- 

वित्" मोता | उप+-स्था घञयें भावे क । सवाङ्गलोभिः 

भूमिमाश्ित्य स्थितौ “समस्त जङ्गोर्ररन्निभ्यां जान॒भ्यां 

चोपस्य' कत्वा” अख ° चौ ° ६,५,५ । “'उपस्य' कत्वा 

भूभिभाचिव्येयषैः पादाङ्ग्लोभिचच भूमिसाचधिव्यं वप - 
विशेत्” नारा०्व० | “प्राङ्खुख उपविश्योषस्य कत्वा" 

` चआञ्चग्ट० ३,२,२, । उप्र+-तिष्ठति स्था- क | “ङ्प 

ख्य गतस्तेाञचिन ̀  शंखेत्” आ ° चरौ ०६,५.५ । ५ समोप- 

स्थिने लि°। 

उपशपत्र ए० उपस्थं स्त्रीचचिद्कभिव पलरमख | अश्च ठच्ते 
तत् पन्य तदाकरत्वात्तथात्वम् ऋतणएष नैष ° दमयन्त्या ल- 

दङ्गर्पने ।अश्चत्वसख चलपल नासता कार.यस्तृप्रे चितम् | 

“ऋङ्गेन केनापि विजेवमखा गवेष्यते किं ¢ चलपत्र- 

पल्मम् । नो चेहिशेषाद्तरच्छदेभ्यस्तखास्तु कम्पस्तु कतो- 

भयेन" उप्स्वदलादयोऽप्यत्र | उपयमशब्दे स्तोके 

च तद्ङ्गख अश्वलयदलारतोक्ता) 

उपशस्थाद लि०्डप+स्या-ट च् । !उपासके,उपनते, च इयथो- 

जाके उपगते “अन्यवादौो क्रियादंषो नोपस्थाता | 
निङत्तर; । चऋादूतप्रपलायो च ोनः पञ्चविधः खटतः'? 
भिताशख्ढतिः। ५कविग्भेदे पुण । 

छषपस्थान न° उप+स्था- च्य ट् । १ उपेत्य खित, रच्लस-- 
भ्बाने स्मरणे ^तत््वखतेरुपस्यानात् भनोयोगात् परिच्च- 
यात्। कम्मण सन्निकर्षाञ्च सतां योगः प्रव्तंते"यान्न°। 
“कम्प्ासन्निडितं नेव बद्धौ विपरिवत्तंते । अब्दात्त्, तदुप 
श्यानसपादेये युणो भवेत्" भड़का० | शउपरसेवने 

उपासने. "खर्योपस्याने विनियोगः" सन्ध्याप्रयोगः “द्ष्णीं 
बोपख्यानम् ' कात्या ०8,१२,२०, ४उप्पेणे । “तखोक्त- 
खपस्यानम्' ' आच ° रौ ०५, १२,२,'८उपस्थानं प्रसषेष्यस् ” 
नाराण्ट°। ५अानतोकरणायोपगतौ “सरदिषस्चौव जगच्च 

खर्वं पस्थाने सच्चमन्ति प्रभावात्” भाजच्ा० ७६ । 

दैयनोपश्याने “कणान् यवांबाबनोपस्यानेषु प्रोचे त्” 
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पारण०्ख० | उपस्थोयतेऽन आखाधारे च्यर् । ७खपा- 

सनाधारे ग्ट्धादौ | “पार्धिवैग्बै्धभिः क)खुःखपस्यानं 

दिभिः" भास ^४७ अ० 

भोभिञ्च शोभितम'' भाग्खा० १२८ अ० अलुसन्धानच् 

अरणम् त्य च चिन्त ऽतभवाडितसखंख्कारेणोपस्थित- 
त्वात् तथात्वस् । 

+ 
^उपस्यानम्देरद्रौवल- 

उपस्थानोय लि ° उप+स्था-“^भव्येल्टादि?पा०मि, क्तरि 

खनोयर् । ! उपासक | कमणि अनोयर् । > उपासे ति° 
उपम्थापक वि उप+स्या-खिच्खल् । सरके अतुभव 

जन्यसंख्कवारेख चित्तेऽतुसन्धानसमस्पादके | ` उपस्यितौः 

ख समानषयत्व' तन्ल्रम् यदिषयकोऽचुभवस्तदिषयकः 

रूखलारस्तदिषयिकैव श्ढतिरिति कायकारणभावः खच 
समवायेनेव, तेनौन्वा भव सस्काराभ्यां नान्यस स्मरणम् । 
तत्र च साडश्यादिन्नानादि सहकार कारणम् तत्खम- ` 

वह्कितसंस्कारखैव ख्टतौ डेठत्वात् । उपेक्तात्मकक्ञानेन च 

सस्कारो न जन्यते । ससख्छारञ्च चरमफलनाश्यः तेन 

श्ट तधारायां न सस्कारान्तरकल्मनमिति वेदाण्पर | 

कचिञ्च द्,षक्षालरोगादिना जन््ान्तरेण वा तन्नाथः | 

छेन््रान्तरन्त॒ कमेविथेषाभावस हतमेव तन्ना शकम् तेन 
“जाति' अरति पौव कोस्'" इत्या दिसन्वाक्तकमेविशेष- 
सत्त्वे न तन्नाथ; । उपस्थापकञ्च यथा पदन्तान" पदा्ख 

इस्िन्नान' 'हस्तिपकखेत्यादि रकसंम्बन्विन्नानख [पर - 

ष्बन्धिखारकत्वनियमित् पदपदार्$्योञच शक्तिसम्बग्वेन 

हभ्बन्वितेति तथात्वम् । 

भावेच्यट् । उपस्यापन-उपस्थिति साधन व्यापारे उदो- 

षघकसमवधाने ततृ खहकारे | उपस्थापनं प्रयोजनमख प्र- 

प्रवचना० छ | उपस्यापनोय उपस्यापनसाधने उद्धोधकादौ 

लि° उप~+स्थापि-कम्पेणि अनीयर् । स्मा" लिन 1 

उपस्थावरा सती उप+स्या-बा०कर्मख्ि वरच् । उप्चवनोमे 
एरुषभेधयन्नाङ्ग देवताभेदे “सरोभ्योपैवरषपस्यावराभ्यो- 

दाशम् ' यज् ° १०३६६, 

उपस्थित लि° उप~+स्या-क्त। १समोपरस्यिते, र्समोपागते 
^तद्चुपस्यिनमग्निहोतरं तख्याल्चपस्वितिमन्वलुपस्थिता 

दमाः प्रजः; प्रजायन्ते ऽहुपास्वितो हवै निवा 

प्रजाया प्रजायते" शत०्ना०२,२,१, १३, “उपस्िते- 

य' कल्याणो" रघुः | देयङ्गवीनमादाय बोषद्धा- 

हपस्वितान्” भड्िः। श्प्राप्ठे, उपस्थितपरित्यागे 

प्रमाषयाभावात्” न्यायवाक्यम् “अदपखितकस्मना 
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न्याया” दूति मसं” ४बेद्ाप्रयुक्तं अनार्षे च । “ख- 

ङ्,त्रदपस्विते ̀  पार। ^"उपस्वितोऽना्षैः> सि०्कौ° 

“उचुडस स्ततारोण चित्ते उपगते ५म्ढते "तौजौ युख्- 

खेयपस्थिता" ए ०र उक्तं दश्याकरपादके ६ढन्दोभेदे 

श्तौ ˆ८उपस्थितमिद् ज॒लोत्सौ वदि गुरःखात् इति ्ट° 

० उक्तो तरयोद्याच्चरपादके <ङन्दोमेदे न° । ८सेषिते 

लि । भावे क्त सेवने € पस्थाने न | तेन जोषति 

बेतना० उक्ष् । चौपस्ितिक सेवनोपजोविनि लि 

खपस्िति सलौ उप+स्या-क्तिन् | \उपसेवने श्पनतौ 

श्ख्टतो च “खासन्तिरव्यवधानेन पद्जन्यपद्ायौपस्थितिः 

शा० द०खासत्तिन्दे उपखगगब्दे च उदा० 

उपस्थ. श अव्य स्यणायां तत्समोप वा अव्ययो °| १स्युणा- 

यामित्यरये रततृखमीपे च तत्न भयः परिखा °ज । ओौप- 

श्य्ण्य तद्धने लि °} उपगता स्थूरम् अत्या °स°। श्य. 

स्तम्परोपगते लि० ततो भत्राये अण्, नजा द्रति भेदः 

उपखयोय लि° उप+स्या-चेशाथत्वात् कमणि यत् } ङपरेव्य 

“वात्सप्र' छत्वोपस्येय' चेत्"कात्या ० १७,१,२, ५यदोढ य, 

सड विप्र रुपस्येये रुपस्थितः” रामा ०। 
उपसे ८० उप+स्िह- घञ् । छिचखख मेकञ्सम्बन्धेन 

हञोदे “मूतरयुक्त उपस्हात् प्रदिश्य कुर्तेऽ्रोम्” । 
“बाख माठराह्वाररसवीर्यमभिव्न्ति तेनोपस्ते हेनाख्ा 

जिडद्ि्मैवति'"। “बश्थरोराश्रयवातुखारिणीनां रसव- 

ष्ानां लियस्गतानां धमन) नाश्ुपस्ते दो जोषयति" सृखु०। 

खपस्रभं एखप+सस श-षञ् | स्थे, रस््ञाने च । उपस्य,- 

श्यन्ते इन्द्रियागत्र धारे घञ् । विधिना जल्लपान- 

मर्वके खा दिस्य ् गयुके ३बैधाचमने ततर हि “निःप्राश्या- 

पोदिरु्मज्य खष्ठमेताचपस्स.ओेत् । अखनासात्ति कणो 

माभिवन्तःशिरोऽ'षक्षान्' "कन्दो आखनासिकादिस्पो 

विद्हित इति तश तथात्वम् । “तेत पछ श्य पय; पवि- 

लम्'” रघौ आचसनायें उपास थतेः प्रयोगात् । भावे 

च्घ.ट । उपसछ शनम् तन्ना न° “अधात उपस्थे 

मम्" कात्या० ५११०, २० 

उपस्वण न ° उप+सत्-भावे ल्यट् ; सम्यकक्षरणे उप्ररतः 

खव्म् प्रारस०। १विरतस्वे चरण नि त्तो “प्य् द - 
मया द्)ाख््पाणि निधाय सिकताखासोतोपख्लवणात्” 

का०२५,११,१२, ८ज्धोतिषटोमादौ दोचितख पत्री रज- 
छरा टदोच्ाद््पाखि शङ्क दनि निधाय सिकतास या- 

भरोत खा रक्तद्ञावविरमण्यात्" ककः 
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उपस्त्व न °उपगतमत्पहकि लेएव प्राप्र' खलत्य ̀  यनन । खत्वा 

श्यदोभूतभूम्यादिभ्य उत पन्न खा दिद्रव्ये । शोकव्यवहार, । 

अन्यश्च द्रव्यख पति्हाजंनाधौनं खत्व' न तु उत्पत्ति- 

लालात्, अख त् तत्काले णर खत्ववचत्वे ब तयात्वम् । 

उपस्वावत् षु° सनाजितो पख पतरभेदे । “सनालितो- 

दय त्वान् भा्यास्ता्षां शत सुताः । खयानिभन्त- 

स्रयस्तंषां भज्कारश्चु पूरवः । बवोरोवातपतिद्खव उ 

पसवावांस्तयैव च'' इरिवं ० १६ अ ८ 

उपसद् ए० उप+च्िद-करण्े बज । \! वज्कयादिरमोपस्ा- 
नात् जते ऊद्मण ˆ तयोरण्डानि निदधः प्रजाः परि- 

चारिकाः। घोषेषु भाख्डष पञ्च वधं यतानि च” भा० 

अ०६६अ१.रोपखे देषु ऊ ्मषद्य्, तल हयराजं लम् 
प्रणा चान्न घनोभवतोति"नो°क०णअलाबमध्यान्निष्कत्य 
बीजः यत्नेन गोष्यतास् । 

भागशः*मान्व०१ ०६०] भावे घञ् । २डपतापे 

उपहतं लि०्डप+इ्न-क्त | 1 तिरते“ करोत्यवन्नोपडत' धू- 

यगजनम्” किरा ° “उपहतः तिरस्लुतम्” मक्ञि। श्ट 
षिते “किमेभिराथोपहतातर्ट{त्िभिः' कुमा० “खशया 

उप्ता दूषिता मल्िः | शविनाशिते ४उत्पातथस्ते 

अशुबद्रव्यसयोगेन ५अगशुद्धे च “चारौरो्मलैः सुराभिमे- 

दौवा यदुप रं तदत्यन्तो प्तम् ” विष्णुः । ६चअभिमूते 

“अम मुपहढथः सहता" किरा ० । 

उपति स्त उप+-हन- क्रिन् । {उपषाते। र्कार्यासामाण्यै 

प्रयोजश्षापाटवे शप्र तिहनने च । 

उपडलनु ति° उप+इन -कूत्, । छपन्तरि “भग नं भौमम्- 

पडत लम्? ऋ ०२,३३२,११, 

उपडन्त, लि° उप+इन-ढच् स्न्ियां डोप | उपषातके 

( कटुकः ) स्तन्यशुक्रमेदसाष्ठप्न्ता चेति' सुर 

उपहरण न ° उप+ृ-च्छ.ट् । {परिवेषो २उपायनदानेच 

उपहन्तुं लि° उप+़-दन् च्तियां डीर। परञेषण- 
करि “अनुमन्ता विशसिता नियन्ता क्रयविक्रयौ | 

स'खवात्तं चोपडत्तां च खाद्कषति षातक्षाः'' मतुः) 

खोपस्तेरेषु पालेष ठतपूरयेषु 

२्उप्रायनद्ातरि च । 

उपव इ ०उप+हञे-खष् रुप्रःयणः । आह्ञाने, ‹“वोना- 
भपसर' ष्टा तेऽन्योन्योपड््राः गुहाम्" भङ्िः । ^अ- 

ध्वयर्खोतर्यं पव" काङ्कते' चखा ० श्रौ ०५,७,8, ^प्रति- 

ग्टद्यो पद्वमिदाऽेचेत' ६ै,१२,१, 
उपद्व्य ए° उपदूयतेऽत्र उप+ङ-बा०ङाधारे यत् । सः 
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दथस्तोमकेष पञ्चच क्रतषु सध्ये क्रतभेदे) ते च क्रतवः 

का्या०२२, दर्भिताः यथा। ^स्प्रदथाः पञ्च'.&. 

““वच्यमाणाः परञ्च क्रतवः सप्रद् यस्तोमका भवन्तीत्य" 

ककः । ^“उपड्व्योऽनिरुक्रो खामकामस्य” ७ ““ऊउपड्व्य 

दूति विेषसंन्ता स यामकामसखभवति अ नरक्तञ्च" 

ककः । ““कनृतेनाभि थखमानसख)'' ८ ^अलीकेनाभिशख 

„ सानदयप्य् पडव्यो भवति " ककरः *“श्यायोऽखो दच्िणा तं 

जद्धणे ददाति "€. दत्य पक्रस्या्े चत्वारस्तत्र दर्भिताः । 

उपहसित न° उप+हस-भावेक्त । उपासे (ठाङ़ाकरा) 

निन्द्ाखचके हासमभेरे । कर्मखिक्त। रेद्टाखेन खवचित- 

निन्दे लि०। 
उपहस्त उ उपस्ति भावे अच | इस्तेन खणो प्रतिस 

तेन जवति वेतना ° ठञ् । ौपरस्तिक तडुपजोविनि लि ०। 

उपहसति इस्तेन उपग्टह्णाति उप+हस्त-खिच् नामधातु 

उभ सकण्सेट् । उपश्लयति ते उपा(ज)जोहस्तत् त । 

उपहस्तिका स्त्रो उप्रगता इस्तम् अत्या° सर संज्ञायां कत् 

ऋत इत्त्वम् । (बेटय)) वस्त्रादिनिभ्विते ताम्बलाद्याधार 

पालभेदे । “उपडल्िकायास्ताम्ब.लं कपूरसद्ितर्ुय 

मद्य' दत्त्वा” दशक” । 

उपहार ए° उप+ह-षञ् । (भेट) १उपडढौकने उपायने 
“वत; सपय सपच्रपडाराम्"""रलद्ष्योहारेख कायामा- 
नञ्ं पादयोः "रघु; कर्मेण धञ् । रडपठौकनोये उपा- 

यनद्रव्ये “बनधुप्रोत्या भवनथिख्िभिदेत्तन्टलोपहारः? 

भेष ° उपगतः हारम् अत्याण्सण०] शदारशमोपस्ये तदू- 

पथोभके द्रव्ये | अवयो °| ४दहारसमोपे ऋवर् ०। उभयत्र 

“उरोभुषा कुम्भयुगेन जभ्भितं नशोपद्ारेण वयतेन 

किम् ' ने०। “ज्योतिषां प्रतिविम्बानि प्राञ्च बन्द, प~ 

रताम् 'कुमा° । [प्रसक्तोयत्न । कुन्तलदेथे हेम ° । 

उप्ालक 'इ* इले प्रतः बा° वण् उपगतोहाकको इल- 

खपद्ास इ ° उप+हस-भावे घञ् | निन्दारूचके इाखे 

(ढा) “फबमखोपहाशख सदय.प्राञ्यसि पश्य माम्'रघुः 

उपहास्य नि° उप+हस-क्श्नणि णत् । उपहासेन 

निन्द्नोये “गमिष्याख पाहाखताम्"” रघु; । 

पडत लि ° उप+धा-क्तं | ! निहिते र्अर्पिते रेसमीप- 
ख्यापिते ४वऋारोपिते च । ““बलक्प्हितथोभां तृमायाद्- 

बोध्याम्” भटः । “ष्म प्रबालोपद्ितः यदि खात्" 

कुमा० | ५ उपाधिसङ्गते उपलचिते ““आअन्तःकरणो- 

पडित' चैतं वः अच्नानोपचंतन्यनीश्चरः” बद् न्१०। 
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उपहूत निर उप~+ज्ञे-क्त संप्रसारणे दौषः । समादहते खा- 

चितादित्वाद्गतिपृथ्वकत्वे ऽपि नान्तोद्)त्तता । 

उपहति स्त्रो उप+ह्लो क्रिन् सप्रसारणे दौषः, आह्वाने 
"पटहप्रण।द्विहितोपद्तयः› माषः | 

उपद्त लि० उपर+ क्त । !उपदौकिते उप्ारद््पेण दत्ते 

^"उपह्तपश्यरुद्रः” सिरकौ० । 

उपडहोम षर उपगतः होमं प्रधानह्ोमम् अनत्या°स० | 

प्रधानयागसमोपे खिदिरः पूवं होतव्ये अग्निसोसाद्- 

दशदेवताके प्रकरं द्याहूतिके दणदक्तिणाके होमभेदे। ष 
च शतण्ा० ११,४,३.८, अवधि १७.पथ्ं नेषु दशितः ॥ 

"“सैतानुपहोमानपश्यत्” द्युपक्रम्य "अग्निरन्नाद इ्ा- 
दि! "सोमोराजेत्याद्रि” "वरुणः सस्ाड़्तिर '"भिनः | 
चलमिति “इनद्रोबलमिति ५ इचष्तिव्रषह्योति ६ 

“सविता राष्मितिऽ `वूषा भगमिति८ "रखती पुषि- 

भिति"? त्वह्टा इ्पाखामिति १० द्येद् देवता 
उङ्खा'“तावाणता दश देवता, हवींषि दथह्तयोद्श, दथ 

दच्िणाः” इति यथोक्तविशेषणतया दर्बितः । 

उपद्र उप+ह्व-आधारेष । निजने रहरोपगमाधारे““उप- 

ह्रे एन रित्यथिचचयं धनमित्रम्” दशक ° । “यत्रोखपह्रे 
ग्दित्” ऋण्ट,६९,६, “चरन्तशपह्वरे नद्यः? 

चछ ८,९.६ १४, “उपह्णरे अत्यन्तयुद्यस्थाने" भा | 

२अन्तिकस्याने“"जम्बोतरङ्ग जं ङव्याः समानीतम् पड्धरम्'” 
भाग्व०्०्८्अ० रेभूप्रदेशमात्रे च ““उपह्नरे यदुपरा 

अपिन्वन्'" ऋ०१,६२,६, “कौ टिल्यलच्तणगतिवाचिनाल 
गतिला लच्यते उपहरन्ति गच्छन्त्यस्मिन् घः इत्युप 

हरोमूप्देशः” भा० । कम्रं णि व । ४गन्तव्ये ' उपह्वरेष 
यद्चध्वम् १,८७,२ । “उपह्वरेषु गन्तव्ये ष” भार 

५ प्रान्तभागे | उपह्वरे गरोणां संगथे च” कृ०्८,६,२८ 

“उपह्वरे प्रान्तभागे › भा० | 

उपदवान न° उप+ज्ञ-च्खट् । {आह्खाने २्मन्त्रोद्धारणे 

माह्वाने च “व्यापाएटथिव्योरुपह्वाने षडध्तम्” कात्या ° 

२,४,१९, "“ऋाग्नोभ्रे भक्चण' वषट्कारोपज्ञानाभ्याम् " 

१०१६,२२, 
उपांश अवय ° उप+अन् श- | १निजंने ^“परिचेठरूपांशु धार- 

शाम्? रघुः । “उपांशु विजने" स्ि° । रेअप्रकाथे 

च । “जिद्धोष्टौ चालयेत् किर्खित् देवतागतमानसः | 

निज्रषणयं म्यः. खादुपांश्ः स जपः खूटतः इतयुक्तलकच्ये 

मन्त्रे पभेदे ए०। पोह निविधः नरसिंह ए० उद्धः । 
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शन्रिविघो जपयन्नःखात् तख भेदान् निबोधत । वाचि- 

कञ्च उपाशुश्च मानस ल्रिधा सतः | त्रयाणां जप- 

यत्तानां च्रोयान् खादुत्तरोत्तरः । यलो्धनीचसरितेः 

श्म रयव्ट्वदल्रः । मन्तम् ञ'रयेदधयक्तं जपःप्रोक्तः स 

बाच्किः | शन मद्धारयेन्दन््रमोषदोौ प्रचालयेत् । 

किश्चिच्छनब्दस्वर' विद्यादुपांशुः स जपःख्टतः | धिया- 

अदल्रश्रे्या वादं पदात् पदम् । शब्दाथ मा- 

नसाभ्बासः ख उक्तोमानसोजपः' | तेन सवरादिदखव्यक्त- 

वखोद्धार यान् वाचिकः खयं प्रहणयोम्यः कि्चिच्छन्द्- 

छानखपांशुः | जि ह्खोश्चालनमन्तरेण वरखाथाचसन्वा- 

भवान् सानषः'' खआण्त° । हारीतः “दु्घनो चसत॑ रतेः 

अन्देःस्छटः पदाच्तरेः । मन््मुदधारयेत् वाचा जपयन्नसत 

वाचिकः | शनेसद्धारयेभ्बन्ततं किद्धिदौष्ठौ प्रचालयेत् । 

किच्धिच्छुवण्योम्य खात् सउपाशूर्जपः ख्टतः | धिया 
[र ९ | 

पद्ाच्तरश्रो र्या अशखमपदाच्रम् । गन्दा चिन्तनाभ्यस्त 

तदुक्त भानखच्ढतम्” ^तेषामुक्लरोत्तरफलतारतस्य- 

माद" मनुः ^विधियन्नाजजपयन्नोविशिष्टोदयभियु सैः । 

ऊपांशुःखाच्छतगुणः साङ्खोमानसः टतः?" "(उपांशु- 

देवतां यजत्यनिरक्तः षा उपांशु इति त° ब्रा०३,२, 

५,२, उक्ते ४ अनिरक्रमाते ५मौने । “उपांशु वं रेतः 

सिच्यते "शत ०३,२१२१२, सेथुनकाले सौनविधानात् तखो- 

च॑श्तम् । ६ निगद च “अख त्वे कपांश्ु जतम्” भा ० 

खा०३अ०) प्रप्रहणायोम्यतया निगृढसित्वधेः नोल ०क० 

उपांश्टयाज ए* यज-षञ् यत्नाङ्गनत्वात् प्रयाजादिवत् न 

कुलम् । उपांशु अदु योयाजः । यज्ञभेदे तच्च थत° 

जा०१,६..८१ दंयित्वा रतेन वै देवा; उपांशुयाजेन 

यं यमद्ठरायासकामयन्त तछपतस्यं वज वषटका- 

रेष्याक्नंस्तत एदैष एतेनोपांशुयाजेन पाप्मानं दिषन्तः 

भ्डाव्यपतसग्य वज वषट्कारेण हन्ति तश्मादुपःशु- 

याजं यजते'' तत् फलसृक्तम् ।*“उपांपएवःजसन्तरा यजति" 

प्रयाजा{दियागेतिकन्तव्यतायां खुतिः | 

उपाक ए° उप+अक-आअच | !परश्मर' समोपगते सन्निति 

“आच्चवयन्तो यजते उपाके" यज् २९.९१, उपाके 

परश्मरसभोपगते"” बेददो ०। “आखा भन्दमाने उषसा उपा- 
के" ऋ०२,४,६, “अभन्द्माने उपाके” १,१४२.७, 
र्खन्तिकि च | “रर खपाकचत्तषम्” ऋ०८,६,२५, 

“पाक इत्बन्तिकनाम"” भा.। 

उपाकरण न *उप+अ+क-च्ध्,र् ।!उएावच् वमेष खोल 
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परौ ^ नापव्याहरेदोपाकरणादुपावतै ध्वभित्येवाध्वथय- 

रुद्गाटभ्यः' शतन्जा* १,१,२.१२,५यद्/ उद्गातारः स्तोत्र" 

प्रारभेरन् तावदध्वयुखइादनन्तर' नापवदषरेत्” भा 

“प्राग्वा च प्रवदितोः प्रातरचुवाकोपाकरग्यम्'' कात्या * 

९,१,१०) । “सोमे च यहं महःत्वोपकरश्यात्" ९,३, 

१७, उपावत्तःध्वमित्यय स्तोत्रप्रौषः उपाकरणशब्द् 

नोच्यते ककं; तथा प्रं षणे इ स्तोलखारम्भरणात्तख तथा- 

त्वम् । २य्नियपश्युरं स्का रविशेषे च “गोतमस्तोमः प्रथं 

दितोयखाद् पथोरुपाकषरणकालेऽखमानोय बह्हििद्या- 

स्तावेवा स्थापयेयुः” आञ्०श्रौ०१०।८.२ । “"तमवस्वित- 

श्चपाकरणाय यदकन्द्श्व्ये कादशभिः स्लौत्य प्रणुवन्” ५ 

“पशुकल्यं न पशुः संद्ष्य प्रोच्तणो पाकषरणवच्जे" वपाचत्- 

खिद्य ज्यात्” आञ्च०ब्द० २१,४,१५, ारज्भे च | 

“अथातोऽध्यायोपाकरणस्"' अ चण्ग्ट० १.२,२, "उपा- 

करणमारम्भः" नाण्डर | उपाकम्बं शब्दाय च ततृप्रकार- 

कालाद्क वच्यते 

उपाकश्छन् न० उप+-अआ+ल-करणे मनिन् | येन कभविये- 

मेश वर्षान्ते घुनर्ेदः पठितमारभ्यते तादे, कर्मभेदे त्ख 

“अथातोऽध्यायोपाकरणम् " इयुपक्रम्य चाच ° णद्र्थितम् 

ततृकाखक्तव्यतादि च तननौवोक्गः विथेषस्तु नि०खिण्चक्गो 

अथा `“ तत बह, चाना प्रयोगप्रारिजाते शौनकः ।'“अघातः 

श्वावखे मासे चवच्येयुते दिने | श्रावरां खावण मासि 

पञ्चम्यां हश्छशंयुते | दिवसे वि््धोतेतदुपाकमे यथो- 

दितम् । खध्यायोपाङतिं कर्ययात्तत्ो पासनवद्धिना 

अत पौ्ेमासो उपसं हारन्यावेन यजुरवेदपरेति हेमाद्रिः । 

च्यत इस्तयुक्ता पञ्चस्यक्ता कारिकयाऽपि “तन्दरासे स्त. 

शुक्तायां पञ्चव्यां वा तदिष्यते” इति । केवलपञ्चम्यां 

'स्तयुतेऽन्यस्िन् वा दिनि षति ठ हेमाद्धिः | उपासन- 

बङ्किनेति त “कमंहय्भिदं केचिज्ञोकिकाग्नौ प्रकुर्वते" 

दूति कारिकोक्तलौकिकाग्निना विकल्यते | तत्र.“ खध्याष्य 

रन्वारव्धः” इति शल्रात् सुशिष्यत्वेन तद्धिकारित्वात् 

नाचाग्योग्नौ''नान्यस्ाम्न वन्योजु यादिति?" निपेधाज्ञौकिक 

एव । तद्भावे स्म्रात्तं इदि निगर्थः। वद्यपि दोपिकायाम् । 

५केदोपाङतिरोषधि प्रजनने पत्ते शिते चावणे' इति शुक्त- 

पलिाऽपि सरगेषां ख्यक खत्व नोक्तः । वच्छमा गम्यं - 
वचनेन छन्दोगान् प्रति विद्धि तख्याविसोधिता 

सवान् प्रति निटत्तिख्च। तथाप्रि च्रावणमाससंबन्धसखसनत्रो- 

क्ञलात सन्णयदयेऽपि कायये मिति डाः | वथा च याच, 
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भवे"? ““खश्येन चचावणस्य पञ्चम्यां इस्तेन वा? । 

अन चवणोखख्योऽन्यो गौः | तखखाहद्ं ययोगे 

हेमाद्रौ व्यासः | “धनिढासंयुतं कय्योच्छ्र)वणं कम यद्ध 

बेत् | तत्के सकलं न्नयसपाकरणसत्नितम् | श्रवणेन 

व॒ चत् कम्पे हय् त्तराषाठखंयुनम् । सवत्धरशतोधष्याव- 

शलतत्तणारेव नश्य तोति” | प्रयोगपारिजाते गारग्यैऽपि । 

५“उदयव्यापिनो त्वेव विष्णु घटिकादयम् । तत्कमे 

सकलः न्नेयः तद्य पुरणमनन्तकमिति'' वूजेदयुरत्तारा- 

चाढायोगे, परेद्य्; आवणाभावे धटकाद्यन्यने वा 

पञ्चम्यादौ कार्यम् । न त॒ पू विङ्ायां सङ्गवेऽपि, 

खपवादाभावात् । किञ्च परदुः सङ्गवास्येः निषिद्ध 

पर्मसदये किं मानम् । सङ्गववाक्य' आवणवाक्य वेति 

चेत तरं तीह्िाक्यादश्चशफाक्याञ्च माषमिचराणाम- 

पयपादान' स्यादिति भडहत्पाण्डत्यम् । एतेन पर्वाष्वौ 

दयक व्याख्यातस् निषेषप्रवेशखयोभयल्र साम्यात् । 

खवखयुतदिने संक्रान्त्यादौ त 

कऋमाद्धामग्यं जदि: । यसं क्रान्तियक्तेष 'ईहस्त्रवण- 

चरेच्च” इति हेमाद्रौ निषेधात् पद्धम्यादयो खाद्याः। 

न यङसंक्रान्तिदिने येषां प्राप्ने; सरकेरुपाक्म न कायम् 

शरेको वाक्यार्थः | तेनायरव्जेद्नामपि निबेधः। अ- 

श्यथा इहस्तादिन्ये प्रलयोक सड्संक्रान्त्योः बषह्ध।क्यक- 

यनापत्तेः | मदनरल्नेऽपि “यदि खात् च्रावण' पथं म- 

ृसंक्रान्तिदूषितम् । ख्ादुपाकरणः शुक्लपञ्चम्यां चा- 

गणय त" खटतिः, ख्टतिमड्ासवे "सं क्रातिखं इश्य' वापि 

अदि पश्खि जायते | तन्नासे इस्तयुक्तायां पञ्चभ्यांवा 

वदिष्यते" । तत्रापि प्रयोगपारिजाते एद्गमहकात्या- 

अनौ | “अदरावाद्धल्ताद्धेत् खं क्रान्ति हख' यद्] । 
पाकम न कुर्वीति परतश्च दोषलदिति” । मदनरले 

गाग्यौ ऽपि । “यद्य राल्रादर्वाक् ठत सष; संक्रमणएव वा | 

जोपाकमे तद् कुर््याश््रावरयां चव्णेऽपि वा"; एतेन ख- 

कथक्ताले चवणसत्त्वे एव निषेधोनावागिति भूख शङ्खा 

परास्ता, यङहप्रिथिष्टानां इस्तशरव्णपर्वणणं प्रेक' नि- 

चेधे वद्य करोपाकमेनिभरेधे च विधिषोहेथे वाक्यभेदात् 

पञ्चम्यां संक्रान्तौ जिधाभावापन्तेच्च | तेना्धैराल्रात् 

भूतै" यहरत्वमाते उपाकमेनिषेधो न तद्योगे | यतत, 

"श्रतिपर्छििते नेव नोत्तराषाठस'युते । शक्ये चाव 

कृसर कान्तिवजितेः' इति प्रतिपन्दिचितनिवेषकं 

“पाकम न कुर्वन्ति 
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वचन" तन्धिमूलम् । देमाद्रौ निगमः | ^सश्योगो 

युर हन्ति शे" क्रान्तिः शिष्यषातिनो | स पोडहन्त्य् राषाड़ा 

उपाकर्म वंष्णवे'' न्न च ^“वेदोपाकरके प्राप्ने कुकर 

सश्िते रवौ । उपाकर्म न कर्तव्यः करव्यं सि्युक्ञके'" 

दति वचनं देथान्तरविषरयस् । “नदो्षरभागे व॒ करं व्यं 
सिं इयुक्तके । करकट सस्थि ते भानावृषाकुव्वा स्, दक्षा” 

इद्ध ष्चनात् इति प्रयोश्पा० उक्तम् । पराशरमाध- 

वोयेऽष्येवम् । सासमानां सिस्व वक्तं लदिषयभेषेदं, 

इरे डाथचदद्धाकरणवदुपस'छियत दति । नत बहु 

चाद्पिरम् । नेषां खतरे चन्द्रश्रावथोक्तः सौर 

पञ्चम्ययोगात् स्षामान्यन सौल्रविशेषदख बाधायोमादिति 

ठ वव" पश्यामः | यत्त कालाद ' (खध्यावानासुपा- 

कर्म॑ चावरयान्ते्तिरोयकाः । बह्ध.चाः चवे यः 

शि 'हस्योऽक भवेद्यदि । सडस्तगुक्प च्चम्यां तदद् पष्य 
संक्रमे । अषि'हाकंपौषटपद्यां रवेन व्यवस्थेति '' तन. का- 

लिखनात् तविरोषाञ्च वन्यम् । खले हइ श्रव 

खेन श्रादण्येति चान्द्रमास णवोक्तो न सौरः वख ` 

पञ्चम्टभावात् अतिलक्तणाभ्यासभवपरत्वे ठसिदय- 

विरोधाच्च । तेन सि'इहस्थोऽकौभवेव्यदि तदा कर्कऽषि 

पड्स्पस'क्रमे सति ्सिहाङं शुक्तपञ्चम्यां श्वष्ये बा 

बहन चाः, परौपदान्तेत्तिरोया इति व्या्छोयम् तेषां 
सौरमासाभावात् । शरावे शख्ानदमादौ बह्ख.चपर- 

शिष्टे ““ऋडद्ो षधयस्तञ्जिन् साकेत न भवन्ति चेत् । 

तदा भाद्रपदे भासि वरुन तदिष्यत इति" | ““वल्ला- 

ष्यतुङ्मे त॒ “कुर्यादेव तदापि कमित्याचच्ते”" शति नरात् । 

बत्ती भव" वार्भिकस् । एतञ्च शक्रास्तादावपि कार्यम् । 

“पाकौ त्छजन' च पवित्रदभनापैकिति' दमना रोपे 

लिख्ितवचनात् “निधि नैमित्तिके जष्ये होभयन्च- 

क्रियाच च । उपाक्मेख्यि चोत्सर्गे यवेधो न 

विद्यते" दूति प्रयोगपारिजाति हेमाद्रौ च सपहोतोः । 
पवेखि यच्छे सति पू लिरालादिषेधाभाव भक्भि- 

दम् | तेन पणि येऽपि चतह ्यां॒शचरवखे काये- 

भिति दहेमाद्धिः} प्रथमारम्भ्सतु न भवति “्युखभागं- 

वयोकतैदेयं बाल्ये वा वाब्ैकेऽपि वा। तथाधिमाससंशगें 

भलमासादिष दविज ! प्रथलोपातिनं शात्लता कर्म- 

विगाशछदिति'? तलमौव कश्येपोक्तेः । अवन प्रथसारम्पे 

इदधिचाङ्खं कुयादिति। नारावण्डत्तौ रतद्धाधिमासे नका- 

यम् ““टपाकम्मां तथोत् बर; प्ररवाश्ञेत्ख्वाद्छा; । माव 
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षृ पराःका्यां वजयित्वा त पेकसिति' ज्योतिःपरा- 

रज्ञः “उत्कः कालटौ स्यादुपाकम्प्{दकम्पौखि | 

आ भिषेकादिड दोना न त्कर्ष युगादिध्िति कात्यायनो 

लले । यतत “उपाकन्मेण चोत्छगें द्योतदिष्ट' टषादित" 

दूति ऋष्वषटङ्गपचस्तत्सासमविषयम् तेषां सिंहकः एवो- 

कैः रतच्चापराह्णो काव्यम् । ̂ उपाकर्मापराह्णे स्यादुत्सगेः 

प्रातरेव त्विति" “खध्यायानाखपाक जरयां तृक लेऽपरोह्ृ- 

के। पूर्वाह्ण त विसम: खादिति वेदविदो विदुरिति" 

हेमण्द्रौ गोभिलोक्तेः । वस्तुतस्तु “भवेद् पारतः पौषेमा- 

ख्यां पूर्वाह्न एय त्विति" प्रचेतोवचनात् पब वाक्य" सामग 

विषयम् । तेभामपराद्खो णवोक्तरित्वलपद" वच्यते । 

दौपिकापि। “अख तु विधिः पूर्ग्बाह्ृकालः टत "दति | 

याजुषास्तु पशरैखि क्यु: । तद्धाप्रसतम्ब॑रोदयिक' सा- 

यम् । अन्योरतु पूदेम् । ““परलौद यके कयु च्रावणन्ते 

सिरोयकाः । बह्ध.चाः आवे कर्य महस रान्तिवजिते? 

दूति गगौ; “सप्ाप्रवान् स्तुतीनंद्या पर्वण्यौद्यके 

पनः! अतो भूतदिने तख्िन्नोपाकरण्मिष्यते* इति 

कालिकापुराश्यात् । “खय चेहोषस'युक्तो पयि खादु- 

पाक्या । इःखशोक्ामय पस्ताराष्रे तस्मिन् दिजातयः" 

दूति मदनरत्ने ग्क्त: | अत्व सिङ्गाभङोये विथेषः । 

“श्यः रावं पै सङ्गपस्प,गयद् भवेत्| तदै बौद्यक' 

काथं नान्यदौद्यिकं भवेत्” । पराःशरमाधवीयेऽपि गाग्यः 

“श्राव्यो पौयेनाङो त शङ्गवात्मरतो यदि । तदैतौद् य- 

को याद्या नान्यदौद्यिकी भवेत्? कर्मकालमाद्काला- 

दे निगमः । ̂ च्रावर्ां प्रौष्पद्यां वा प्रतिपत् षण्ड - 
केः । विद्धा खाच्छन्दस्ां तत्रो पाके व्यजन" भवेत्” | 

अतर पौर्यमासो च्रवणहस्तयोरुपलक्षणं तेन तावपि सङ्ग- 

बस्य. शो पादयो । “उदये षड्वटोस्य्थे चिते पर्वखि षाकंमे | 

कु्मेभटुपाकमे भ्यज् सामगा; कमात्” इति यवी 

चन्द्रः । “विष्णुः चटिकादयमिति" पूरवक्गविरोधात् सा- 

सान्यवाक्यादौद्विको कश्मोपयाप्रा चाद्या न पूर्वां । स- 

करवनमित्तपूवं विद्धापवादाभाषात् भाद्रादौ कालान्तरे 

नास्तु न तु निषिङ्जम् | न हि त्रीदयललाभे निषिद्धमा- 

जप्यः युक्तम् | अतएव परदुः सद्गवव्याप्रौ पूव 

निपेषः । तद्भावेतुनेति मृशेव्यवस्वाप्यपास्ता विधि- 

वेषय्यात् भाषनिषेषे तथापत्तंख। पूर्वविद्धादचन- 

सच्चो डि सा युञ्चते | एव' अवखेऽपि स्तेवस् । तच्छ - 

द्ाधिक्यपर' तेन यथाग्निहोलादौ शायः प्रातः काक- 

अधे सामान्यस्य जोवमार्वांच्छत्तकालं रदुष्टानग् । 

यथा ब्रोद्यख्चयफाद्यभावे यागित रिञ्चाकार्तटययेय 

तथाल सद्धवाभावेऽगनिषिङ्धादज्यकम्पीपर्याप्रीद्यिभे का 

चान्तरे वारान" नतु कदापि निषिद्धे आपवादाभ३ 

उतसगेखैव प्राप्रे; । कात्यायनादोनान्त दिनहये पूर्वाह- 

व्याप्तौ एक्टेशस्मये शआ पूर्वेति हेमाद्रिः । षटिका- 

दयभिति पू्ेौक्तविरोधात् तेन प्राशस्यमाल्रपरनि- 

दम् । यदपि शच्रावौ दौ गेनवमो दूब चैव इताथनौ । 

यूं विद्धा प्रकसव्या िवरालि्वलेदिनमितिः' नह्ञवैवत्तम् 

तद्ब्द्य पविलेविषय्मिति हेमाद्भिः। मदनपारिजाते- 
$पि पूरेविहठायां आआावण्यां वाजखनेयिनामुपाकम- 
लुक्तमू मदट्नरले ऽपि ^“पर्वगयौद्यिके कयः चाव 

खन्तेत्तिरोयक्नाः' इति बहुचपरिथिष्ाद्ह्,चान् प्रति 

कसीविवानाथं प्रदत्ते तत लेतिरोयक्कम्पीविध्ययोगात् 

पुदाक्तकालकापराणादौ सामान्यत चौदविकपर्वप्राप्त- 

सतच्िषेधे न बह्वचानां चवणविधानात्तेत्तिरोयकपदम् 

अहवादत्वात्तसखय च प्र्नपधीनल्वात् प्राप्रे च यज्वेदमा- 
ल्रपरत्वात सर्वयजेदय् पलच्णाधेम् । वयुत्यलवादरो 

वा| नत विधायकम् | तिन विेषविधिना उपस 

चारः खयात । चरवादत्वा्खक्षणा न दोषः । अन्यौ 

दविकपवेविथिष्टोपाकमौहेयेन कलं विधौ करट विशिरे 
बौद्यिदपर्वविधौ वाक्यभेदापत्तेः | तस्मात्तं त्तिरोयक 

पदाविवच्वथा सवेयजवेदिनामौ दयिकमेवः पव्वे॒क्तम् । 
तन्न न ताषत्मरिणिष्ट बह्भचःन् प्रिव विधिः| धनिष्ठा 

प्रतिपद्य क्रत्वात् “त्वाद्दक्तसमन्वितमिन्यादि तद्दाडते 

णव परिशिष्ट बेद्ा न्रध्ं विधीनां दर्थनात् | नाप्यसुवादोऽ ` 

यम् कालिकापुराणादुबह्धचादौनामपि तदापत्तेः कु 

यैरित्ख विधित्वेन तख्ेवार्ेवादत्वेनैतत्पराप्रालुवाटि- 

त्वाञ्च न च तेत्तिरोयक्षाणां ग्टह्य तदहिधिरस्ति येना- 

हषादः खात् | नच वाक्यभेदः । तै्तिरोयकपद्- 
मालख कम्बमात्स्य वा उदे श्त्वायोगेन शविंरान्तिंव- 

दद्वर्भं नाह्ञ णम् पनयी तेतिवद्धागत्या विशिष्टो श्यतवात् । 

अन्ययोत्तराङ्खं बह्ुचपदसाऽप्यविषच्वापच्या चाव सर्व- 

साधाररण्यापत्त : | तस्यात् हेमा द्विमतमेव युक्तमिति दिक्। 

द्द्" च । शिष्यानध्यापवत श्ावसय्येऽग्नौ खनध्यापयतो- 

माधिकार इति कके; ¡| चवण्यामपि पमहषादिदु्टायां 

कातीयमभिन्नै; प्रौपद्ां कायें तैस्तु चचावशपद्चभ्याम् । ` 

“ब क्रान्तिं ष्यः वापि पौच्यमाद्यां यदा भतेत् । €पा- 
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तिस्तु पञ्चम्यां कायावाजसनेयिभिरिति" ख्डतिसहाणं ते 

बाजसनेयिखड्णादिति हेमाद्रिः) इदः खदूतोक्त 

कालपरलवात् बह्चपरनपि। शाश्चायनेस्तु स्ते का 

्यैम् । खपस्तम्बंराथवणे च प्रौदपद्याम् । वत्त बौधा- 

यन; '“वावर्यां पौथेमाखामाषादयं बो प कयेत्यचे । 

तत् प्रौर्पद्यामपि दोभे अषाढं क.्यमित्ये वसधैम् । 

तच्छाखोयविषय" वा । सामगास्तु च्राषे इस्त क्यः । 

"ह्.चाः ्ावखे चैष हस्तत सामवेदिन› इति नियया- 

ग्टरे मोभिलोक्ग: । सोऽप्य॒त्तरः “ घनिष्ाप्र तिपद्य् क्त' त्वा- 

आवय कम्म कुर्वीरन्टम्यज् : साम- 

गगाऽपि 

इ तसमन्वि मू । 

वाठकाः" इति मदनरत्ने परिथिष्टोक्तोः। 

“शि रवौ ठ थक पूवाह्णऽ विवरे बह्िः। डन्द् गा- 

निलिताः कर्यरु्यमं' सखखव्छन्द्ताम् । शुक्पच्ते ठ इस्त - 

म॒ उपाकम्पापराद्किकमति" | पुष्य पूर्वाह्णे उत्सखगः 

आपराद्किकम्पाकम् त्यन्वयः । अविवरे यहादिदोषर- 

डते । अन्योत्थेषः ूरववमक्तः । प्रयोगपारिजाते गोभिलः 

“ख पाकर) त्नं च वनस्यानामपीष्यते। धारणाध्ययनाङ्ग- 

स्वादटुग्टद्धिष्यां बह्यचारिणास् । उठ्सजंन' च बेदाना 

सपाकरयकमपे च । अंलत्वा बेदजष्येन फल नाओओरोति 

भानवः” । सवया लोपे ठ ठच्छु उपवास " “वेदोदितानां 

नित्यानामिति? मलुनाऽभोजनोक्तेः। एवमु तृखगेऽपि ॥ । 

अथ प्रषङ्कादनेगोल्यच्लःनमृच्यते । तञ्च पौषमासे 

रोहिण्यां तत्कष्णा म्यां वा काम् । “पौषमःसखख रो- 

हिण्यामटकायामयापि वा | जलान्ते छन्दां कयादत्घ- 

नं विषिवद्धद्हिरति'' यान्न उक्तः| चरावाणयां प्रौ 

पद्यां चोपाढतो करभेख पो षशुक्णप्रतिपदि, मावशुक्तप्रति- 

पदि च काययेम् ““अद्धपञ्चमाखानधीयीतेति"' तेनैवोक्गे; । 

यत्तु हारीतः “अर्घपञ्चमान्मासानधोन्योध्वं मृतखजेत् 

पञ्चाधषषान्येति'' | तदाषाच् पाकम विषयम् । बोधाय 

माच, पोष्यां माघ्यां वा कषवं; । “पौष्यं माध्यां बोत्- 

खजेदिति› तत्द्डनात् । तंत्तिराय॑सतु तैष्यां कार्य" “ष्या 
पौमाद्यां रोहिण्यां वा विरमेदिति" ततृद्धव्रात् । 
बह.चसतु माव्य कायम् “ऋध्यायोत्सव्लन माध्यां 

पौणमा विधोयते" दूति कारिकोक्तेः। कातोयास्तु 

भद्रपदे कषयः ।“"उद् गे से त्तदा तिष्यतिय्यां प्रौष्पदेऽपि- 

वेति 'काव्यायनोक्ञेः । सामगास्तु सिके इष्ये कषय : । 

तथाच सिके रौ चेति गागं वचने पृथ्व सुक्तम् । ष- 
बेद्पाश्चच्याटने वा काणंम | “ए लन्पच्जंनं क्याडुपा 

शमं (दनेऽथवेति' हेमाद्रौ खादर ग्ब््योक्तेः । यदा बि'ङ- 

स्य य्य सति तन्दध्यस्व इस्तनचलात्माक पुष्य; ककंस्थो 
भवति तद् तञ्जिन् षधे उतऋ्गं कत्वा तद्र हस्ते उषा- 

कभ सामगाः कुच्यं : । “मास प्रोटपदे इस्तात्पु ष्यः पू- 

वरभवेद्यदि । तदा छ श्रावणं कु्यादुत्छगे ङन्द्सां 

दिजः” दूति त्रैव परिशिषोक्तः। अनर हावपिशौरौ- 

मासौ क्यो तेषां सोरखेवोक्तः | अनर वियेषमाङ् 
कार्ष्णाजिनिः | "“डपाकरुणि चोत्छगेः यथाकाखं खमे- 

व्यच | कऋषोन्दर्भमयान् रत्वा पूजबेत्तपयेत्ततः | 

सप्राप्ने चखावणसान्त पौखं माद्यां दिनोदे | ख्ञानं 

क्व्बीति मतिमान् खतिख्टतिषिधानतः । उपाक क्षोदिकं 

प्रोक्ग्षोखा "व तपणम् | श्द्राणां मनर साभ 

दान" प्रशखते"' । “उपा कन्पण्यल्यगे ख लिरालरं पचिखी- 

महोगरान वानध्याय" इति भिताच्चरायामक्तम् । अन 

मदीना रजोदोषोनास्ति । '“पाकम्बख चोत्स रजो 

दोषो न विद्यति शूति'' गगकतेः । “उपाकन्मणि चोत्सगे" 

प्रे तस््ाने तथेव च। चन्द्ररू्ये पे चैव रजोदोषो न 

विद्यते "न्दो ° उक्र उपा कम्मण चोत्सर्गे दगादौ खत- 

वासरे | निषेद्धेऽपि दिने क्या त्तं तिलमिखितम् "खटति: । 
“नयोदश्यादितो वच्धे' दिनानां नकं भ्रुवम् । सङ्गल्योष 

समस्तष प्रहणे चन्द्र्व्ययोरिति" सामान्यतो सह 

दिननवकनिबेधस्तु छअनियतकालोनकम्पपर; न त निवत- 

कालोनकम्पीपरः | “निव नेभित्तिके ष्य होमे यन्न 

क्रियाच च । उपाकम्मखि चोत्सर्गे पहदोषो न विद्यते 

दूतिनिर्सिर खरराक्त नोपाकम्मखि पहणवेधदोषः | 

खषादासपि उपाकञ्यं वधानात् खाधाढीप्रयोजनकत्वात् 

दख्डखाषाढनामता बेदपहण्ख दण्डपूम्बकत्वात् 

सथात्वभिति बोध्यम् | करणे क्रिन् उपाङ्तिरप्मत्र 

खलो कमपोकषरणयोरमेदो पचारात् उपाक्रियाप्यन स्री 

उपाङ्ञत लि्डप+अ+स-क्ग | यन्न हननाय {शतधार 

पथो, ^“खहुपाकतमां स) नि देवाद्नानि ₹्वींषि च"अभच्छे 

मह; । “पशुयामादौ मन्त्रबलेन पथो स्पध सुपाकरणं 

वद्रहितप्ुरहपालतः” कुन, ° । “पशु इषाकतः पला 
येत षायमे तमदुदश्य तदस तद यसमाकभेत " कान्या * 

२५,९,१ श्श्लोलप्रौे प्रेषिते च “पात उद्वातार 

्याहोदटप्रौषात्" काल्या, ३,३,१८ | शच्ारन्ध च। 
भावे क्र । ५खपाकरये दैयन्नियपशुसंस्कारे ऽखारम्मे 

च म, ततः इ्टा० करते इनि | उपालतिन् रपा- 

। 
। 
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करणकत्तंरि लि० स्तयां ङोप् उपालतिनो | 

उपात्त खव्य° अच्छः समोपम् अव्ययो नि टच्खमा० । 

नेलसमोपे “क्रूलतोरद्धल याला सममव्यवोभावे' पा 

अन्तोद्ात्तता अलं अक्धेनिनहु"पात् नि° टचसमा० 

उपाख्या सो उप+अ+ख्या-भावे च । प्रयते ‹ दितोयंऽ- 

चादुपाख्ये” पा० । उप खटवा पत्यच्चं॑ तच्छून्ये ऽतुमान- 

गम्ये इत्यथैः! २शब्द्दिभिनिवेचने च । ^न्नञानविन्नान- 

युक्तानां निरुपाख्या निरञ्ना । केल्या या गतिः 

चरमो श गतिर्भवेत् भा० अन २६अ० । निर् 

पाख्योऽभावः | स्ख च भावभिन्नत्वाद्ना यथया निञक्त, 

भशश्यत्व' तथाऽभाव शब्दे उक्तम् “प्रतिरुख्याःऽप्रतिरुंख्वा- . 

निरोधावाकाशद्धेति"? शाण भाष्य “तदस्तु खभाव- 

मालः निरुपाखम्” ' “न हि भवानां निरन्वयो निर्- 

पाख्योषिनाशः सम्धऽति'*“निरोधहयमाकाशद्ेति निरू 

पायम्" | “तत्र निर्ङ्दयसय निरपाख्यत्यम् चुरस्ता- 

च्विराकतमाकाशखेदानीं {निराक्रियते “खकाये चन 

युक्तो निरपाख्त्वाभ्यु पगम: ” द्येषम् सषौगतमतनिरा- 

करणे अभाव्परतयाऽसकदुक्तम् । ( 

उपाख्यान न० उप+अः+ख्य 7 -च्य्ट् । १पूम्बदततक्षयने 

“"राभोपाख्यानमलर वेति” भाण्य)०१०] खः नलोपा- 

च्य नाम्बोपाख्यानानि बहन्य पाख्यनानि तत्र सन्ति । 

चतुगिथतिशाडसों चक्र भारतसंहिताम् । उपाख्यान- 

विना तावत् भारतः प्रोच्यते.बधः' भाग्खा० १० | 

९ वििषकथने “सव्वं ख्यानं शतं बह्भान् अतीव परमा- 

हतम् । अआघना श्रोदमिच्छामि इरगे।पाख्यानमह्ग 

तम्”? “ब्टश नारद् व्च्छामि सखधोषादख्यानमह्भतम् 

दूति च जद्धावैण] तन साध कन् । उपाख्छामकर तत्प्रति- 

पादक खन्धभेदे खाप्रे कन् । कथनमान् च| {गते च। 

उपागत नि० उप+खा+गम-क्र। १स्वयश्प्रस्थिते र्अभ्युष- 

उपागमः इ० उप+अ+गम ““सहटडानिञिगसच' पार 

चप् । १स्लोकारे रसमंःपगसने च । 

उपाग्रहण न° उप+चअा+यह ल्यट् । संसत रपृ व्ैकयेद्- 

प्रारभ्भ्ो अभरटाकयं रायद्° | 

उपाग्रदायख (णि) अव्य ° खपदहायण्टाः समीपं अव्ययो 

वा० टचसमा । आयहायणःसमोपे 

उपाङ्ग न°ङपमितभङ्खन अवा०्स०। पप्रधानखाङ्खोपयोगिनि 

“वाङ्गापाङ्गरहादितम् दत्यमरः रवेदाङ्गसडये शास्त्रभेदे 

खपङ्कानि याद्।य.चे "पुर णन्यायनोमांसाषम्ब्ंशा- 
ददै वान्भागरे 
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स्त्राख। चत्वायु ङ्गानि इ्यक्तानि तेषां खङ्गवत् बेदार 

भड्ल करखादुपाङ्गत्वम् | “स ङ्गोप्राङ्गोपनिषद्ः"' इरि ० 

२५अ०“साङ्गोपङ्ग-खदवदाः सरद्याः क्रमेय तु"विक्र- 

भो ' ^यङेदयाम्त तद्धापि ठतस्तम(खमन् प्रतिडितम् । 
त्र घते महाबाहौ साङ्गोपाद्गं महात्मनि "भाग्ख०१०. 

० । अङ्ग देहम्तद्पयोगिनि रेमत्यङ्गे प्रत्यङ्गानि च 

ऋङ्गशब्दे ७२ ण्द्र्शितानि 8तिलके एु.जटाधरः । 

उपाजिन त° उपगतोऽ+जनम् अव्या०स° | चमेपगते ख- 

षात् खजिनान्तततयुरुषत्वात ऋन्तोदात्तता | खाजनख्छ 

शमोपम् अव्ययो° | र्चम्पं समोपे खव्य° | निरदकादि- 

त्वान् ऋन्तोद्ात्तता | उपगतमजिन' येन प्रा^ब° | 

श्छपगतव्भके लि अन प्र्ातख्वरः दूति मभेदः 

उपाजे अव्य°उप+अज-बा०्के वीसावाभावः। द्बे बला- 

धाने,“खपाजे अन्वाजञे"'पा० कंजि परे तख गतित्वम तेन 

समासे उपाजेटय असमासे तु उपाजे स्येति दुबलख 

बलमाधायेत्यथेः सिण्कौ०.-। एतौ च विभक्तिपरतिङ्प- 

काव्यये इन्यन्ये 

उपाख्ञन भ ° उप+अनृज-च्यट् | !केपने ^ माच्लनोपाञ्च- 

भवश्रस पुन पाकेन ष्टष्णमयम्” सतु रगोमयादिनाचु- 

लेपने च^सम्माजेनोपाडनेन सेवेनोह्धे खनेन =} गवाद्च 

परिवासेन भूमिः शुध्यति पञ्चभि” ‹न्ञान' तपोऽग्निरा- 

इारो सण्मनो वाग् पाञ्जनम् । वायु कर्मकालौ च गदः 

कत्तं देहिनाम्" ' मतु; उपाङनमरकेषनम् ” कुक्ञ,° । 
धार ल्यट् । श्द्कनाधारे इतादौ च । ““चवु्धेक 

आद्ःनोयद्षोपयमनीष्वा-ग्नोध्रौयखाकलोपाञ्चने च"? 

कात्या०८,६,१४, तीव" चतभागमच्योप्राहधने अच 

धरावनक्ता्यश्नन थे ज्छथेषे पल्ल पाश्ा विन्ध्यं; " ककैः | 

अ्भुराञ्जनप्रकारस्तलेव दिया हाराऽऽनोता पत्री 

पाणिभ्यां चेषं प्रतिर्टद्याऽ्तधृरावनक्रि “पराग् ' देव्ति- 

रिति" “प्रतिप्रस्थान्ना समानीता पत्नी होमयेनेष्णाज्चे - 

नाचस्वाञ्छस्यभागावपण्डज्यादिति खनरार्धः” बेददो | 
उपात्त लि ०उप+अा-दाक्त। रण्टहोति, शेप्राप्रे च “चयं 

केचिद् पारस्य इरित प्रवच्चते” लावालः । १अन्गतभटे 

गजे प° हलायुधः । 

उपात्यय इर उप+अति-स्ण-खच् । {लोकथास्त्नाचाराति- 

क्रमे, व्यतिक्रमे, करमोहन, रना च ।“परावहपात्यय 
ष्णः" पाण क्रमप्राप्रख्धानतिपातोऽलपात्यवः" सि०कौ°। 

उपादान न"्डप+व्रा+दा-च्य्ट् । १ प्ख '“विखव्व ना- 

२८ 
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णः युद्धात् दव्ये"पाद्ानमाचरेत् "मनुः ।“स्यादाक्मनोऽ- 

ष्यपादान।त् सा०द ° ।सलस्विषरेभ्य इन्द्रियाणां निवारष्द््पे 

र कश्य ल्ट) कायजननागेखष)द् यमाने 

कयान्विते श्कारणे. यवया दादि षटादेः खणांदि अल- 

छ्ारादेः. जननाथ" ग्डदाते | तञ्च सवेदा कार्येषु गतम् । 

“खसद्करख्च ट्पादानयह्ष्णात् सर्परुम्प्रषामावात् | शक्तख 

शक्यकर्खान् कारणभावाञ्च खत काच्यम्” सां०्का० 

“उपादानानि कारप्यानि तेषां पहण' कार्येण सड सम्बन्ध 

चपादानेः कायेख शखन्धादिति यावल् रुतदुक्त भवति 

अयय संबन्धिक्षारण' कायस जनकः सम्डन्ख काय- 

स्यासतो न सम्भवति तान सत् कायनितः' सान्कोर 

“ङपदार्मानयनात्'! “नकी उप्राद्त्व.योगात्"सां ०० 

खउप्रादानक्षारणड्यु का्याभिन्रकारणमितिखाख्यावेदान्ति 

गख अन्यन्ते यथा ऋत्तिकाट्यः ष्टादिकं प्रति, दवस 

कुणडलादिक प्रति, तन्त्रः पटं "ति, तत्तत्काव्यांजिन्नत्वाद्- 

पाशानकारण्यम् । नेया ् यक्षास्तु ठपाद्ानकारणः सभवायि- 

कारणनय) व्यवद्धियते | *-खगसमवेत कायं भक्तिस्ते 

यन्त समवायि जनकं तत भाषानतेवांमते उपादान- 

अब्देनापि तद्ध षवहारोऽख्ये ष ‹ उपादानस्य चाध्यक्त' 

प्रहत्तौ जनकं भवेत्" भाषोक्तोः | वत्तदुपदानगोचर 

विकोश तन्चानाचव्रत्वेन तेः शैश्वरस्य स्व्वंकरत्व- 

स्वाभ्यपगनात् तद्ध ईश्वरशब्द चिन्ताभखियन्दो विटतम् 

शांख्यमतलिद्ध ४ आध्या क्मिकतभिदे च यथाह खा०्का०। 

श््याध्याल्िक्य नख; प्रय पादानकाखभाग्यास्ाः | 

जाद्या विषयोपरमात् पञ्च मव तषटयोऽभिम 1:  4वा 

त॒ प्र कन्यधिवेकख्वातिः छा प्रलतमात्रात् मा भूत् 

इर्व्वद्ध स्ववदा तद्मानद्य षव्वांत् प्र्थवियेषात् प्रव्रज्या 

जस्तु षा भवति तचरात् प्रबज्चामृपाददौोथाः त ते 

भ्ानाभ्यासेनादुञ्जन् ' दूति प्रदेये या तदटिः सोपादा- 

गाद्या नामाक्भ इ्चच्यते ' सां-को०। प्र ललय्येव अङ्कुरः 

प्रति प्रव्रज्यया: नभाक्तातृकारं प्रति सहकारिकार्णत्वेन 

खकथमदयत्व(त् सजिनत्वम् । आत्सात्तातकाराय च 

कशार्थि पद् ययानतया तद्या उपादानत्व^मति बो- 

भ्यम् । तेन नि्ंत्तम् ठक् । च्रौपद् निक स्तीकारमान- 
जन्ये ललादो यां निष्यादौ द्रव्य सहयमानादेव खल 
मत्पदयते । उपादानोपादेबभावः 

खपादानलच्षणा स्रा उपादानात् खारुद्य प्रहणात् कलणा। 
“मुष चदचरराकपो वाश्चार्यः्वयदि्वे | खादातनो- 

उपा 

ऽ पादानादेषोपाद््ानलक्षणा'' खा०्दण उको अजङ्त्- 

स्तायाद्पे लक्तणाभेदे । यथा कुन्ता एवि यन्तीत्यादौ कन्तथ- 

ब्दस्य कन्तधारिखश्छि लक्तणभ्यपरगमेऽपि तन्न कुन्तद्हप- 

म ख्याथस्यापि विशषण्विधयाऽन्वयात्तथात्वम् । 

उपादिक ष उप+अद्-्न् खंन्नावां कत् । कोटभेदे। 
खपोद्कायां स्तो 

उपादेय निर उप+-अ+दा-कम्ड् खि यत् | १ाद्यं ख्रष्ो तु 

योग्ये विषये “खपादेयतारतम्यनेष `सा ० द् ०। “भने सौख्य" 
हत्वा शमदखसपारेयमनधम्” शान्ति ° उपाद्ानकारण्ये 

सम्बड़ २्तद भन्ने काव्य । \विधेयत्वाद्निा उतलरे च 

कम्प सच्विद्हितः नैव बङ्धौ पिपरवरत्तते। ब्दात् 
तद्.पस्यानमु पादेये यु्ोभवेत् भट्का० | "उपादेये 

विधेये” तिरतण रषुनन्द्नः । 

उपादेयं सह णयोग्य' तद्धालक्रूलवेदनोय' छखं तत्साधनञ्च 

“हयोपादेयरहिते परिनिण्ति"थानभा० वाक्ये “व यथा 
मत्यार्थौ सशल्कान् सकण्टकान् मतख्यालपादत्ते स याब- 
इपारेय' तावदादाय निव्तते? सपे ण्दर्थने च प्रयक्तम् | 

उपाधि इ*उप+अा-धा-कि | अन्यथास्वितख वस्तुनो ऽन्यथा 
प्रकाशनद्ध्पे १ कपटे, उपधिशन्दे उदा | उपाधोयते 

स्वधमं ऽनेन क्षरणे वा० कि। खसामोप्याद्ना अन्यश्िन् 

श्धम्प्रारोपसाधने विगेषणमेदे । र२्उपाधिभेदेऽष्ये कश्य 
नानायोगः खाकाशखयेष घटादिना? मति्धतिरष्य,पा- 

भ्योगादाकाथवषत्" साण्द्, “'डपाचिना क्रियते भिन्न 

ष्पः" इति तिः "कद्धौपाधिरय' जोकः कारथो- 

पाधिरौखरः" पञ्चद्ण कार्यमन्तःकरण्यं कारश्यमन्तानमिति 
वच्छमाणोपाध्वादे उदा ० शखपलक्तणद्पे विशेषे च । 

स च जात्यादिस्तद्धच्रच पदर घम; । ““पद्ा.ध्विभा- 
कोप धिमत्तवम् " छक्ता० | पदाथ तिभाजकाच द्रव्य 

यु्त्वकम्प् त्व्षासान्यत्वविेषत्वसमवायत्वभावत्वख्पाः तन्न 
द्वत्वादयो जातिद्प: समान्यत्वाद्वस्तद्धिच्नाः तत्र 

नित्यत्वे सति ससवेतत्वम् जातित्वम् परमोमावरल्वे 
षति लित्यद्रषयमात्रडत्तित्व विथेषत्वम् | नित्यत्व सति 

शम्बन्धत्वम् सभव्रायत्वम् । भावभिन्नत्वमभावत्वमन्योन्दा- 
यभावात् अख्णडोपा-धरभावत्वमिति नका; | णवं 
प्रतियोमित्वादयोऽपि खखण्डोपाधयः तैः कद्धपुन्ते | 

"छपाधिभेद्ादेकापि प्राच्यादिव्यपदेथभाक्” भाषा* 

9 कुट्म्बव्या्टते । खपाधीयते नासम कम्पीणि कि । 
५उपनामनियया भट़चाद्मिश्रादयः खपाधीयतेसनोऽत्र 
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धारे कि । ६धमचिन्तायाम् अव्भिचारोत्रायके 

भ्यायमतशद्धे पदाधरमेरे च "सरे साध्यसमानाधिकरणाः- 

दुपाधय:हेनोरेकाशये येषां खराष्यव्यभचारिता भाषा» 

उपाशिपदाथनिख्पण्यन्यसय प्रायेण वङ्गटेथदौ परठन- 

पाठनाभावेन लुप्रायतया प्रचारो नास्तःति खनुमान- 

वििन्ता्मखिठता यथा उपाधिवादे तच्चिर्पितः यवया च 

तद्ध दरूषकतायः+ वंजं निद्धपत' तदत्र प्रदश्येते। 

“तन्नोपाधिः शध्यत्वाभिमतव्यापकतच सात साधनत्वाभि- 

भताव्यापकः । खनौप्राधिजञवत्तानद्च न व्याश्रित्ताने इतरतो 

अवापक्वादित्तानेन नान्योऽन्याश्रवः | यदा व्यःपकत्व" 

तदन्िष्ठाश्यन्ताभावःप्तियोगित्वः तत्मल्योगित्वज्चाव्या- 

पकत्व' प्रतियोगित्वञ्च तद् धिकरणान धकर णटत्वमिति व- 

दन्ति तच साधनपश्चधर्माप्छिद्रसःध्यव्याप्कोपा"यव्याप्रैः 

जच तयोरनुपाधित्व' दूषकनावोजसाम्बात् मिन्रातनय- 

श्वेनश्यामत्साधने शथंकपराकजत्व्य, प्रत्य तस्म शांश्रय- 

वेन वायोः पश्यक्तत्वे साध्ये उद्भ. तद्छपवत्त्वख च शास्ते 

$प्रयोजजचेनोपाधिवस्छीकःरात् पल्लेतरोऽतिव्याप्रे ञ्च । 

मच व्यतिरेके पवतेतरान्यत्वादिन्य द्रतरान्यवर्टासिर्चि- 

बारख्याथं पथतपद्' दिेषणसिति व्यतिरेके व्यर्थपियेष- 

ष्यत्वाच्र स उपाधिः, बाधोद्धोतस्याष्यलुपाधितापत्तेः | न 

चेष्टापत्तिः इतरान्यत्वद्थाएलिद्या पिेषणं विना व्यःप्रय- 

प्पहेष्य ततसाथेकत्वात् । वस्तुगत्या खाध्यव्य पकः प्ेतर 

छपाधिरति चेत् अस्तु तथा, तयापि पक्चति^रकर सा- 

ध्यव्यापकतायह्ादुपाचे दू घकत्व" तञ्च तनःप्वस्ति, अन्यया 

घते साध्यशन्दे्ाद् नपाधित्वे उपाधिमान्रश्च्छिदोत वि- 

पच्चाव्यावरुकवियेषणन्द्रून्यत्व विशेषणं नेन बःघोन्नीतप्र- 

तरख परिश्रहः तन पचस्व विपच्चत्वात् न तृ पर्व॑ते- | 

तरत्वादेरति जेच्र न हि वस्तु विपक्षव्यवतेकपिथेषणच्छून्य 

खम्मेत परनेयतलयाहेः सच्चा सत्रोपात्तेति विशेषणे खड 

सिद्धव्य-चातः तथापि च साध्यवु1पकत्वसाधनाव्यापकत्व 

तन्नस्त इति तद्यटन्या पे साध्यव्यट्तिरतो हेत्य 

भिचार एव व्यभिचारे चाव्श्चसुपाविरिति पच्ेतरएव 

तन्नोपाधिः स्यात् तावन््रालखैव दूषकत्वाञ्च व्यश विथे- 

भ्यस् ¦ अतणपालुमानमातोच्छोद्कतया जातित्वान्न पक्ते- 

लर उपाशथिरित्यपास्तम् दूषणसमधेत्वेन जातित्वाभावात्। 

कतेन प्रजेतरव्याणनत्यये' प्रकारान्तसमधि निरस्तम्, उषा- 

चित्वाभावेऽपि दूषणसमयत्वात् । अथोपाधः खव्यतरे- 

केख सतमतिपञ्योधापकतया दूषक, प्ेवरत्व्य तरेकशच 

न साध्याभावसाधकोऽखाधारख्त्वात् न त॒ व्यभिचारोच्रा- 

यकतया दूषणं यया हि साध्यव्यापकोपाध्यवप्राष्यनया हेतोः 

साध्यावदुाष्यत्ः तथा साध्यवदराष्यहेत्ववदापकतयोपाे 

साध्यवयापकत्वमश्य सिष्येत् व प्रिपाहकरटोभयलापि 

साम्येन पिनिगमकविरद्धात् ] तष्द्यथा साध्यवद्ष्येन द 

ठना साध्यं साचनोय' तथा साध्यवापकोपाधिव्दषटत्या 

साध्याभाषोऽपि साधनयो वश्निपखहतौल्यादिति दरष- 

कतावौज" सोऽय सत्रतिपन्न एवेति मैत्रम् एष" दि षत्- 

प्रतिपन्न उपाध्युद्धावन' न॒ खात् सत॒प्रतिपक्तान्तरवत् | 

किद्चौव' बाधोन्नोनोऽपि पक्तेतरो नोपाधिः खात् बाति- 

रकेऽखाधार र्यात् । मनु बाधे नोपाधिनियमः धूमेन छदे 

वबङ्धिसाधमे तद्भावात् | न च हेतुमति प्ते बाधे पक्चेतरो- 

पा्धिनियमः प्रत्ये बद्धौ कतकत्व नाचष्णत्वे साध्येऽतेज- 

स्वादेरपाधित्वसम्भवादित चेत् न तेजोमानपच्चत्वे ऽ- 

तेजसं यिनान्यस्व उपाघेरभायात् | किञ्च परनाव्यषडक्य- 

ग्यत्व' पवतेतरद्रव्रल' छदपर्तसंयोगानाधारत्व छद्- 

परतान्यचादिकपाधि; दखादेर गतिरेकेऽखाधारण्याभा- 

वात् बुतिरेकण्ण सत्मतिपच्चसन्नबाञ्च। न चासाधारण्य', 

तखापि शुत्रतिपन्लोल्यापकतया दोषत्वात् त -1दुभयो- 

रपि व्रािखाडकलाम्ये विरोधान्न वदरा्चिनिश्धयः किन्त 

भयत वभिचारसंश्यः तथा च वदभिचारसंशयाधायक- 

स्वेनोपाधेदूं बकत्व' तञ्च पकतेतरेऽष्य स्ति तद्क्तङपाधेरेव व~ 

भिचःरशङ्ेति। भवतु वोश्चान्याप्रेन सक्षलाततमानभङ्ग- 

जिया पत्िनरोऽलुपाधिः तथापि लकच्णमतिष1पकम् | 

नापि सा-थसमवयाप्रन्वे सति साधना्ापकवश्चपाधित्वः 

दरूष्कनाबोजसख व््भिचारोन्नयनख सत्मतिपक्ख वा 

खाम्यन षनपराप्रखाष्युपाधित्वात् तथा दरूषकषताय खा- 

ध्यवद्रष्यत्यस्याप्योजकत्वाञ्ध। ऋथ खाध्यप्रयोजकोधग्् 

पाधः प्रयोजकत्वच्च न न्टूनाधिकदेणन्तेः तस्मिन् ष- 

त्यभवतसतेन व्िनापि भवतस्तद्प्रयोजकत्वात् चन्यथा प- 

सेतरस्याप्् याधिलप्रसङ्ग दति चेत् न दूषणौपयिकः दि 

प्रयोजकर्त्वाभिद्ध विवच्ित' तञ्च साध्यवाप्रकत्वे खति सा- 

धनावदुापकत्वभेवेति तदेव प्रयोजकः मत्वधिक्त वाथेत्वात् । 

च्योपाधिः स उच्यते यद्मेऽन्यत्र प्रतिदिम्बते यथा 

जवाकसुम' स्फरटिकलौ इत्य उपाधिः; तथा चोपाधिषट्ि- 

व्रापत्व' इठत्वाभिमते चकास्ति तेनाखावुचाधिः नचव 

ष्यत्वसाल्ेय दरूषकत्वसिति साध्यशवापकतापोष्यते तथा 

च समदधाप्र खोपराभिरिति चत् वत् कि विषमवराप्रख्य 
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दूषकतावौजाभावाच्लो पाधि चब्ट वाच्यत्व" तथात्वे ऽप्य पा- 

धिपद् प्रठस्िजिमित्ताभावाहा नव्यः तखापि वभिचारा- 

द्य च्लायक्षत्वात् । नापरः न हि लोके समवदाप्रणवान्यन 

खाच िमिन्वजनक रषोपाधिषदप्रयोगः लाभादय्-पा- 

धिना कतभियादौ लाभादावुपाधिपद्प्रयोगात् । किञ्च 

न शास्ते लौकिकयवडारायेखपाधितयरत्पाद्नः किन्तूलु- 

सानदरूषणाय' तद्ध साध्यवरापकत्ये सति साधनाव्यापक 

त्वभाल्लभिति शास्त्रे तनेषोपधिषप्दप्रयगात् । अन्ये व॒ 

यदभावोवप्रभिचारविरोधौ स उपाविः न च विधवा 

ब्र्ाभावोकयभिचारः विरुणद्धि तस्याभावेऽपि वरभिचा- 

रात् अल्ति हानित्यतवव पक प्रभेयत्व' तद्चष्यञ्च गुणत्व 

जचानित्यत्वगुखत्वयो ब दप्रिर{स्त समवय पकड च वति- 

रेकस्लथा, न हि साध्यवदरापकषयप्यौभ्तख वदरा प्य यत्तत् 

साध्यं बभिचरति वदुभिचारे चान्ततः खाध्यनेगोपाधिः 

अभेदेऽपि वा ष्यश्र पक्वात् साधनवपापकत्वादिति ख 

चक्रुतच्च तदापि दयषदभिचारे साध्यवदष्यव्राष्यत्व' तन्ब- 

भावश्यकषत्वाङ्खाघवाञ्च न साधःुषयापक्ञ य ष्यत्वसपि भवतेव 

ब्मभिचारख दर्भितत्वात् । न च साध्यवयाष्यवपाष्यत्वनेवा- 

` मोपाधिकल' साध्यवाष्वसित्यनापि हय्रनौपाधिकत्व त- 

देव बाच्य' तथा चानवस्येति । अनोपाधिक्त्वे च वयाभिल- 

चये यावदिति पद' षध्यवापके वियेषण' दत्तमेव किञ्च 

यख्खिन् खत्यलुभितिर भवति तदेव तन दूषणः न त॒ यदम 

रेको न भववयेवव्येतद् गर्भ" विरूइत्वादेरष्यदो षत्वापत्तेः नापि 

पचध वच्छिद्रसाध्यवदापकत्वे सति साधनवयापकत्वमुपा 

चित्वं साधनाषच्छिव्रसाध्यश्रापकोपाध्यवद्रापनात् | णब्दो- 

$भिजेवः प्रभेयत्वाद्निश्रायप्तवखोपाधित्वापरख शब्द् 

धर्मयु वाव च्छिच्चाभिधेयत्व यत्र ख्पादौ तनाश्राषणत्व 

धरापकः पत्ते प्रमेयत्वख साधनखावपरापरक हि तत्| 

"टन्बनरन्व दावुपाषो पक्तनियतताद यधर्भाभावाञ् । 

"वथ साधना च्छनसाध्यश्यापकत्वे खति साधनाव्यापक 

उपाधि तभ ध्व सख्य जन्यत्वेन ध्वंसप्रतियोगत्वे साध्ये 

साधना चछचरसाध्यवदरापकः भावत्वम् पाधिः । श्यामत्वे 

अाकपाकज चश्षाषिरिति तच्च पच्तधमावच्छिच्रसाध्यववा- 

पशडचिःा वद्य पाधित्वयसङ्गात् सोपाधित्वादसाधकमित्यन 

शाधनावच्छितषाध्यापकवरयभिचारित्वे साधन वच्छित्ने 

चश्च वचत्यपष्द्ाज्च । किच्च प्चदयेऽपि वििदसाध्यवय- 

भिचार वणिरभाष्यवयतिरेक' वा प्रषाध्य पञ्चात् केव 

समाध्यन्याभच।रः केवखखाध्यव्यतिरेको वा साधनीय- 
५ 
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स्तया चार्थान्तरं केवलसध्ये इ व्िदोन तु विशिषं | 

खच प्रलतसाध्यव्युमिचारमिङ्धाथ पिपिटसाध्यवभिचारः 

साध्य इति चेच्रं अप्राप्रकलत्वात् प्रथम" साधुवदुभिचार 

णथोद्धावदर्तताङिड़ावपाधिरिति चेत् तङ्क प्रङतालुमाने 

नोपाधिदरूःषण' खात् । किञ्च साध्यवदुभिकारदहेतत्वेन प- 

सधर्मा वच्छिन्नसाध्यवदापकव- भचार एबोपन्यसनोयोनो- 

पाथिः | स्यादेतत् पयेगसितसाभध्यवदापकत्वे सति षा- 

धनावापक उपाधि पयर्गनित' साध्यः च पत्तधर्मताबन्- 

खभ्यं यथा शब्दोऽनिन्यत्वातिरिक्रगब्दध्मांतिरिक्गघ्वानु 

मेयत्वादित्यल पथयसितं यत्स ध्यम् अन्यत्व तख च््या- 

पक' ठनकवह्पाधिः यदि च तथे कतकत्वमपि शब्द 

साध्यते तदा अनित्यत्वखुपाधिः तदुक्रः बाय क्रताध्यनि- 

यमच्य् तोऽपि कथक्ेरपाधिरुद्गाव्यः एयेवसित' नियम- 

यन् द्रूषकलावीजसाच्च्छादित। अनेन पकच्चधम्मेखा- 
चनावच्छिन्रसाष्यव्यापकोपाधिः खन्टद्यते ताडय साध्यद् 

पयेखितत्वादिति तत्रणख हि इपणकख सावयवत्वे 

सिद्ध दय्टकमनिग्यद्रव्यासमतेत जन्यमद्धनत्वानधिकरण- 

दयत्वादियन् निस्पथेदरव्यघमवेतत्वपाधिः स्यात् । भवति 

ङ नित्यदरव्यसमबेतत्व' परथवसित' साध्यं तख, व्यापकः 

साधनावदापक्चञ्च । किञ्च पच्तधम्पताबललभ्यसाध्यसिद्धौ 

निष्फल उपाधिः तद्सिङौ च क्खव्रापकःनह््िषो- 

पाधौ पक्चधन्पताबलात् साध्यं सिध्यति यख वदापक 

उपाचिः खादिति अनोच्यते यद्वयभितच्ारत्वन साध. 

मख साध्यवदभिचारित्वः स उपाधिः लक्तणन्त॒ पर्थवसि- 

तसाध्यवपकत्वे सति साधनावयापकल्' यद्धमेावच्छ- 

देन साध्यंसच धमेः | कचित् साधनमेव कचिदूदरवद्रत्वादि 

कचिन्द्रह्ानसत्वाद् | तथा हि समवदराप्रख विष्मवा- 

प्रख वा साध्यवापकख वदुभिचारेश्च साधनख सध्यवय- 

भिचारः श्फ,टएव वदापक्बभिचारिणसदााष्यश्रभिचा- 

रनियमात् साधनावच्छिन्नपच्चधमोवच्छित्रसाध्यषदापक्- 

योर्ब्रभिचारित्वेन साधनस्य साध्यवभिचारित्वमेव यथा 

ध्व ̀खस्यानित्यत्वे साध्ये भावत्वखख, वायो: प्र्च्ततवे बाध्ये 

उद्भ, तर््पवत्वस्ध च विथेषस्यावदभिचारिखि साधने विशि- 

दवद्रभिचारख्य विशव्य्रभिचारित्वनियमात् । अतण 

नार्यान्तर, विथेष्ाव भिचारित्वेन न्नाते खाधने विधि- 

दवयभिचारः ` सिथ्यन् विथेष्यसाध्यवयभिचारमादायेैव बि- 

ध्यति पत्तधर्बताबलात् | अन्यथा प्रतोतेरपयैवसषानात् । 

न च पलधर्मतावकतान्. प्रशतसिद्धावशनलरम् । यद्वा प्र 
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श्यस्य श्रयत्वं प्र्यच्तत्ववाभिचारि द्रवदुत्वावयुभिचारित्वे 

सति दरव प्र्यच्तत्ववदापकभिचारित्वान्यहत्त्ववत् तथा 

मित्रा वनयत्व' श्यामत्व्यभिचारि मिलातनयत्वावभिचा- 

रित्वं समन श्याममिनातनयत्ववदृपकवदुभिचारित्वात् 

च्छषटत्ववत् | खव्रवुभिचारच्च तत्समानाधिकरणात्यन्ताभा- 

वाप्रतयोगित्व' तद्धामेदेऽपि। यदायः साध्नवदभि- 

चारी सध्यवदभिचारोन्नायकः स. उपाधिः तत््वञ्च 

सा्तात् परब्यरया वेति रार्थान्तरम् । किञ्च अथान्त- 

रश परुषदोषत्वादाभासान्तरस्य तन्नाभावादुपाधिरेव 

भावल्वादि्कः दोषः न चैव" श्ब्दोऽभिषेयः प्रमेयत्वादि- 

व्यल्राश्रावणत्व', जल" प्रभेय' रसवन्त्वः दित्यत्र एथिवीत्व- 

छपाधिः खात् केवलान्वयित्वसाधकप्रमाणन तत्र साध्य 

सिद्धं रुपःघेर्विशिष्टाव्यापकत्वात् न च पञ्चेतरे खव्याघा- 

तकत्वेना तुपाधावतिव्याश्चिः तव्रादकरुलत्काभावेन साध्य 

बापकत्वानिश्चयात् सदचारदशनादेस्तेन विना संशाय 

कत्यादित्व् बाघोन्नोते चादकूलतकऽसतयेवेति । णएव' प- 

ववं तावयवडन््यन्यत्वारेरपि नोपाधित्व" पलमात्रव्यावत्तं- 

किभेषणवक्तवात् अतएव धृञे आदरे न्वन प्रणव क्िमत्तव' 

बरिन्दरिय प्र्यच्चत्व उद्भूतद््पवन्त्त भिन्नातनयश्ा- 

भत्व शाकपाकजत्व' जन्यानित्यत्वे भावत्वह्धपाधिः तद्त्- 

कर्वेण साध्योकर्षात् अनन्यधासिद्धान्वयवद्रतिरेकतो वैद्य - 

कात् कारणतावगमेन घटोन््व्जनप्रसङ्गन साध्यव्रापक- 

तानिञ्चयात् । तत् कि काथकारशयोरेव वर्धि; तथाच 

ब्धा वदाक्रलोखादिति चेन्न तदुपजोव्रान्ये षामष्यनु- 

करूलतर्केय व्रा्निपहात् यत्र साध्योपाध्येंदसाध्ययोवा 

वरात्चिाहकसाम्यानच्नौकत्र वद्रा्चिनिच्चयस्तत्र सन्दिग्धो- 

पाधित्वं वदरभिचारसंययोपाध।यकत्वात् । यदाच ताद्श्ये- 

कल तकूलतकवतार्तदा हेतत्वष्ठपाधित्व वा निशितः 

प्चेतरख्य खवराघातकत्वेन न देतु भिचारसशायकत्व- 

सतो न सन्द्ष्वपाधिरपि सः। यत्त, पच्चतरखय यथा 

साध्यवपापकत्व' तथा साध्याभाववदा पकत्वमपि य्ाहक- 

साम्यात् तथा. चोभयव्रापकनिर्त्या साध्यतदभावाभ्यां 

पन्ते निवत्त तवम् न चेवम् | तथाच प्रलेतरः सा- 

ध्यवप्रापकतास "शयेन सन्द्ग्धि; कथ' पर दूषयेदिति तन्न 

तथापि हि साध्यवदुपकना परचमालम्बयं हेद्वदभिचार 

संशयाघायकत्वेन दूषणं खादेव । नद यतलोप।धिस्तता- 

शक्रलतकौयद् नास्ति तदा तद्भावेनैव वदराप्रेरप्रहः अ. 

थास्ति तदा साध्यव्ष्या्रापक्त्वेनोपाधिः साध्यववा- 
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पकत्वनि्चयान्नोपाधिरिव्युभयथापि गोपाधिदुषणंन च 

वमाप्यतदभाववदर ष्यम् भयसत उपाधिरपिः तद्भावोन्नवनेन 

दोष इति वाच्य" उपाधेरात्मलाभाधैमटक्रलतर्कांभावोजी 

कत्वेन तस्यैव दोषत्वादिति चेन्न सोपाधावेकत्र साध्यतद्- 

भावसम्बन्धसख पिरद्धत्वाद्वच्छेद्भेदेन तदुभयसम्बन्धो वाच्यः 

तथा च साधने साध्यसम्बन्विताउच्छेद्कद्पमदुकूलतकीभा- 

बोपजोवनमन्तरेणोपाधिरावश्यकस्तयालक्रूल तरका भावोऽप्या - 

वश्यक इति उभयोरपि र्विनिगमकाभावाददूषकत्वस् । 

अन्येतु यद्याटत्या यख साधनस्य साध्यं निवत्ततेस 

धम्मेस्तत् ेतावपाधिः स च ध्ायखखाभावात् परक्ते खा- 

ध्यसाघनसम्बन्धाभाव; यथा चाद्र^्नधत््व , व्यावत्तते हि 

तहग्राहन्त्या धुमवन्त्वमयोगोके | अतणएव तत्र साध्यसाघन- 

सम्बन्ाभावः प्ते | एवं भावत्वव्याटत्या ध्वं ये जन्यत्व.नि- 

त्वत्वयोः सम्बन्धोनिवत्तं मानः पर्तवम्ब्नताबलाद्नित्य- 

त्वाभावमादाय सिष्यति। तथा वायाबहमूत ख्पवत््व निव 

त्तमानः बह्धदरःव्यत्वे सलि प्रत्यक्षत्व नित्त यत् प्रयच्च 

त्वाभावमादाय सिध्यति तथा चोभयन्रापि प्ते साध्या- 

भावख्ङ्ध साध्यसाधनसम्बन्धाभावोऽस्तोति अतण वा- 

धाचन्नोतपक्तं तरखानुपाधित्वः खव्याघातकत्वेन तदति 

रेकस्य साध्याव्यावत्तं कत्वादिति । 

लक्तण' व्यतिरे किन्त्व 

यत्त पापिमाबख 

पत्तेतरोऽपि कचिडुपाधिः 

तत्तदुपाधेम्तु तत्तत्साध्यव्यापकत्वे सति तत्तत्वाधनाव्याप- 

कत्व न च धुमवद्किसम्बन्धोपाधि; प्रच्ेतरत्व' खाति 

वाच्यम् आपद्याप्रस्द्िरिति तन्न अलुमितिप्रतिबन्धलन्ना- 
नविषयतावच्छ दकमु पाधित्वमिह निष््ष्यं तद्ध न व्यतिरे- 

कित्मतिप्रसङ्गात् वि्ेषलश्तणे वङ्किधूमसम्बन्धे पर्तेतर- 

त्वश्चो पाधित्वप्रसङ्गाञ् । केचित्तु साधनव्रापकोऽष्युपाधिः 

कचद्यतर पत्तादन्तिहंतः यथा करका एयिवो कठिनर्यो- 

गात् इव्यत्रालष्णाशोतस्मगेगत्त नच तत्र खदपःसिद्धि- 

रेव दोषः सब्यलोपाधेद्रू षणान्तरसद्धरादित्याह्ः । सा- 

ध्यञ्चु नोपाधिः व्भिचारसाधने साध्याविश्दितात् 

आखनुमितिमालो छ दएसङ्गाचच 

सचायं दिषविधः निशितः सन्द्ग्धिञ्च साध्यवदा पकत्वेन साध- 

नावदापकत्वेन च नि्तोवदभिचारनिख्चयाधायकत्वन नि- 

ितोपाधिःयथा वद्किमत्त्वेन धूमवत्त्वे साध्ये खादर न्विन- 

प्रभववङ्किमत्त्वम् । यते साधनवदापकत्वसन्देहः साध्यववरापक- 

ल्वरंशयो वा तदुभयसन्दहो वातत हेतयभिचारस'शाय- 

कत्वेन सन्द्ग्धोपाधि; यथा मिल्नातनयत्वे न श्या मत्वे साभ्ये 
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आाकादयाद्वारपरिणतिजत्व' न च तेन हेतुना शाकपा- 

कजत्वमपि साध्यं तब श्यामत्वखोपाधित्वादभवखापि 

साधने अर्थान्तर" श्याम वमाने विवादो नत्भयत । न 

चेऽ" धूपादङ्यतमानेऽपि वद्धिसामस् पाधिः खात् तन 

वङ्िनेव तत्सामसपापि समः धमद्यानौणाधिकत्वनिञ्- 

खात् | अलं ठ भिन्लातनयतव्याष्यश्ामसामम्युा स्थात- 

व्यमित्यत्र कार्यक्षारणमावादोनां व्याप्निसाइकाणामभा- 

बात् | अतरव साध्यसामम्युा सड हेतोरपि यन व्याश्चिया- 

कमस्ति त्तर सामसो नोपाधि; यत्र तु तन्नास्ति तल 

खा्युपाधिरिव्यभिसन्धाय सामयो च कचन्नोपाधिनत 

सभेव द्व्यक्तं यवा तल्ययोगत्तेमयोरुपाधेव्येःपकतासन्दे हे 
ईैश्चराचुमाने शरोरजैन्यत्वाणुत्वादि; यथाच शाकपा- 

कजत्ख सभ्यवपापकतासन्टेहे भिलातनयत्वे । यन्त, 

उपःधिखन्देहो नोपाधिनेवा हेत्वामाखान्तरमिति तड 

द्भावे निरहयोज्यालयोग इति तत्र॒ सन्दग्धानेकोान्तिक- 

व्यभिचारसं याधायकल्येन दरूषयत्वाद्पार्घोरिषि ब्रम 

चारनिञ्चय) धायकतया | 

शूदानोपाधेदरूषकतावोज निद्््यते । नाष्य 
बतिरेकद्वारा खत्प्रतिपक्तत्वेन दूषकत्व' वदा हि 

सत्प्रतिपच्चे सतप्रतिपत्तान्तरयदपाधेद्गाधन' न खात् 

न च प्रतिपत्तबाद्ल्येनःचिब वाथेशद्धावन' शतमष्यन्धो 

न पश्यतोति न्बायात् रकेनापि बहनां प्रतिनन्धाञ्ख 

बराभ्रिपच्तधम्पेतेति बलः तञ्च ठल्यमेव न त॒ भूयस्ल- 

मपि रक्मादनुभितेरद् पनात् । सन्द्िोपाधेरदू- 
ब्रकतापाताच्च तडवुतिरेकख पत्त सन्द्ि्षित्वात् अपि 

चेव बाणोन्नोतमल्ेतरस्ोपाधित्वं न स्यात् वति. 

रेकेऽसाघारण्यात् पध बोपाधिने खात् यथा षटो- 

ऽनित्यो दरश्यतवादित्यव्र कार्यत्वं, गन्धाधरो दृव' खात- 

तवप्र प्रतोयसानत्वादिव्यत्राश्राबणत्व, तहर यिरेकख्छ षल्ता- 
इत्तित्वात् । न च नावद्पाधिः, तज्ञत्तणसन्त्वात् अन्यया 

द्रषकत्वसम्भपाप । किञ्च साध्यश्यापक्राष्यत्वेनोपाधेः 

साध्याव्रापकत्वे तद्धयतिरेकेषय कथः सतूप्रतिप्तः, न 
पवयापकशतिरेकादवदष्य ्रतिरेकः | नापि वद्राभ्भिषिर- 
द्छपतया असिद्धत्वे नानौपाधिकत्वख्य वदाञ्चितनिरा- 

खात् । नाप्यनौ पाधित्वन्नानद्य बद्राक्निधीडेदत्वसखय तच्वेन 

वदाश्रिन्नानकारणव्रिवटकतया बदराष्यत्वासिद्धावन्त्ावात् | 

नडह्यज्यख साध्यपयापक्षत्वसाधनावद्ापकत्वन्नानमन्यवा- 

प्रिञ्चान प्रति प्रतिबन्बकमिल्यक्गस् । क च सध्यवप्राप- 

उपा 

कत्वसाध्यव71ष्यत्वन्नाने विद्यमाने साधन शाध्यवाप- 

कत्वन्नानः नोत्त महतीति वच्य न हि साध्यवयाषक्वय- 

प्यत्वन्नान व्राधरिन्नानकारणं येन तत् प्रतिवन्धक' खात् 

किन्तु साध्यवापकभिचारित्वेन साध्यबभिचारित्व- 

त्तानहारा, नापि ब्यभिचारोन्नायकत्वेन \ यथा डि रा- 

ध्यववरापकयभिचारितया साधनख साध्यवव्रभिचारित्व- 

मचमेय' तया साध्य्राष्य्रभिचारित्वेन साध्यदयभि- 
चारित्वछपाधेरष्यनुमेय व्राप्चिसारूकसाम्यात् ¦ मापि 

साध्यवग्राएकावदराष्यत्वेन वदाभिषिरहोन्रायकतया, साध्य 
व्राष्यावापकत्वेनोपाधेरेव साष्थावपापकत्वसाघनात् त 
सखादुपाधित्वाभासान्तरमिति । उच्यते आदरन्धनलन्वा- 
देस्तकांद्ना साध्यवयापकत्वसाधने वया पकत्वे निचिते 

दरषकतावोजचिन्तम' यदि हि साध्यसाधनस्वारदभे- 

नेनोपाघौ साध्यव7पकतानिश्चय एष नास्ति तदोषाधि- 

त्वनिच्चयाभाषात् दूषकतेव नार्हति कं बह्िभावान्त्भाव- 
चिन्ता । किञ्च सतुप्रतिपक्ततयाः वाष्यत्ारिद्धत्या खा- 

तन्त्येख वा यदि दोषत्व' सर्वधा साध्यवद्रापकतानिच- 

योवाच्यः तेन विना तेषामभावात् । तच्यादुपाधिनि- 

खयाहपुभिचारनिञ्चयः तद्यत् संय डति वाभिचा- 

रन्नानदारा साध्यथरापकावपराष्यत्वेन व्राभ्रिषिरहोन्ना- 

यकतया वोपाधेदरू षत्वम् । यदा साध्यवपरापकाभाव- 
वद्रत्तितवा खाध्यवभिचारित्वखच्नेय न च साधनाभा- 

बवद्डत्तित्वष्ठपार्रिति वाच्यम्. उपाधिमालोच्छेदप्रष- 

करात् सुत॒प्रतिपरश्ते पूर्वसाधनवतिरेकवत् अहृत्तिगग- 
नादौ साध्या्यपकत्वात् सयोमादौ हेतौ साधनवदराष- 

कत्वाच्च | ऋथोपाध्याभासाः | अवाधारणविपर्ययो य- 

थान्वयत्रयतिरोकिंशि शाध्ये बाधोच्रोतान्बपच्चं तरत्वम् । 

ऋ प्रसिह्साध्यबिपर्ययो यथा केवलान्वयिनि साध्ये पर्े- 

तस्त्वादिः । बाधितसाधकविपयय) यथा वद्धिर्ष्णस्ते- 

जस्वादित्यत्रालतकत्वम् | प्चाविपर्येयो यथा च्िला- 

दिक सकटक का यत्वा दित्यलाणवगरतिरिक्ततवम् अन्ा- 

शपयतिरोकपतिरेकख चिन्यादेरेकटे णडच्या भ।गा रिद: । 

पूवैसाधनवरतिरेक) यथा अकेर।रसोऽनिन्योऽनिवयररत्ति- 

यणत्वात्, रसोऽनित्यो रसनेद्द्रियञजन्यनि्िंकल्यकविषय- 

त्वात् रसत्ववदिव्यादौ पूवैखाधनतायाः प्रयोगल्रोधि- 

त्वो नाशरदवस्यितत्वात् कद्ाचिच्धित्यत्वस्ाधनवयतिरेशसो- 
पाधित्व कट् चिद् नित्यत्वशषाधनवुतिरे कित्वस्येति वस्तुवय- 

वस्या न ख्यात् उपराभेनित्दोषलाद्च। न ह यद्येन 
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सोपाधिसम्बड' त्तेनाचुपाधित्वसम्बह्ं सम्भवति मत् 

सत्प्रतियचो छेदः पूब्बवावनव्रातिरेकम्याचुपाधित्वे बौजं 

स्थापनाया यल्राभासत्व' तत्र वृष्व॑साधनश्तिरेकख 

खाध्यावदरापकत्वे नाुपाधित्वात् न च प्ेतोस्तत एवासा- 

चकत्वात् सतम तिपशषनैयच्यं' ततेति वाच्यम् अग्टह्यभाष- 
विेषद शाय} सत्प्रतिपचसन्धषात् । पूर्वसाधनश्राष्यप्मति- 

रेको यथा अकरटत्वालुभाने नि्यत्वादिः। परचविम्लान्य- 

तरान्यो यथा प्रसिद्धालुमाने पबेतजल छद्न्यतरान्यत्वम् । 

प्ते तरसाध्याभाषो यथाल्लौव पर्बतेतराग्निमन्ल' न चात्र 

व्थषिथेषलं दूषण' सच्तेप्यपाधेराभासत्वात. | तच्- 

ल्यच यथात्र व पव्व तेतरेन्बनउत््वम् | एव वद्धिसामन्धुदि- 

कमूयम्?' विवरणं दोधित्यादो दृश्यं विस्तरभयच्नोक्तम् । 

उपाधिना निर्भितः ठञ् स्तियां छप् । वौपाधिक 

प्राधिजनिते मिथ्याभूते आरोपिते स्फटिकलौहियादौ 

लवासच्चिकर्षात् स्फटिके च लियप्रामूतं लौहत्यहत्पद्यते 

इति वेदान्तिनिः। नेयायिकादयस्तु तत्र लौडहित्यदख 

श्वान्तिरिव्य् ररोचक्रः । प्रमेयवि°ख यले तयोः परच्चयो- 

ङु क्तायुक्तातवं यथावखिते" तद्ब्र दर्श्य ते । 

“यस्तु चौ हित्यमियपात्व' न स्ते स वक्तव्यः कि' स्फटिक 

श्रटत्ता नयनर्डयः स्फरिकप्रतिफलितजवाकुुमछप- 

सर्पेयुः ? किंवा कुदमगतद्पमात्रः स्फटिके प्रति- 

विम्बित' स्फटिकात्मना भाषते ? उत पद्मरामादिमण- 

प्र्षयेव कुद्वमप्रभया व्याप्रवात् स्फटकोलोह्ितद्वा 

वभाकषते १ । अथ या तत्र व्याप्रवतौ प्रमैव लोहिता भाति? 

श्या ङोखित्तया प्रभया स्फटिके नतन लौ हिवछ्त्पा- 

दिवम् ! खाद्य मेलाभिद्खं कुद्धममपि प्रतोयेत | 

अद च दोषकषयान्नकचमेन संयोगः तहि लौहिः 

सपि न भाते तद्युक्तसभव्रावख 

हितीयः कंचिदपि द्रव्यं परित्यज्य खपभाव्रख प्रति- 

विम्बाद्थेनात् । तोये ठ स्फ^टकलौहितयोः सम्बन्ो- 

जिथयति स्वयाभ्यु पमतसेव स्यात् इूषरशन््प्रयोगात् । 

चतुय स्फटिक णौक्यमपि प्रतोयेत आखप्रतोतिक्षारखाभावात् 

न च जगाप्रभया विरोधियुखयुक्तया शौक्तप्रमपसारितं 

तच्ासति नोख्पश्च स्फटिकखयाचाक्तृषवप्रसङ्गात् न शि 

ख्पं विहाय द्रव्यमाल्रख चाक्ुषत' सम्भवति वायोरपि 

तत् प्रशङ्गात् । पञ्चमेऽपि प्रभा निभित्चकारणं चेत्तदा 

प्रभाषमनेऽपि स्फटिके लोह्हित्यमवतिषेत् । उपराद्ान' प्र 

भेति चेत् न भणाविव कुमे प्रभाया एषादर्थनात् पर्गाक्ग- 

तत्राभावात् । न 
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विकल्पद्षणानाभङ्गोकारवादत्वात् तदेष स्फटिके भमिथा 

लो ्ित्य' कुखमनिभित्तमित्यङ्गोक्तं व्यम् । एवमात्म यद 

छ्धारनिभित्त कट त्वादिकमारोप्यते | प्रतिविम्बपक्तेऽपि प्र 

तिभ्बपदार्थख वथा मिथ्यात्व' तद्पि तत्रव निरसौति' यथा 

नलु जौोवखःइङ्कारस्यप्रतिविम्बत्वं दर्पणस्यश्खप्रति- 

विष्बवदिम्बाद्धेद; खात् । तत्र डि यखीषास्यद््पणस्ययो- 

रन्योन्याभिषखतवं न भेदोऽलभूयते । मेव" मदीयमिद्" मृख- 

मित्य क्यप्रत्यभिन्नयाभेदालुभवसख बाधात् | 

भिन्नबेतरेण बाध्येति वाच्यम् सति मेदे प्रतिरिम्बास- 

म्भपरात् । किं प्रतिषिम्बोनाम मुखलाज्द्ितम्द्रा उत द्प॑- 

श्णागयवा एव भिम्बख सच्निधिवशात्तथा परिणमन्ते । 

नाद्यः दपेणस्यष्टखखेतरस्मादल्पत्वात् । यत्र॒ त प्रौढ 

दषे प्रौद' खखद्पलभ्यते तत्रापि तख न शद्रालम् 
दपण्छखयोः संयोगाभावात् | न हितीयः निमित्तका- 

रस विभ्बखापायेऽपि तदखावस्यानप्रसङ्गात् न दहि 

तथावतिडते । तेनेव षुरुषेख देये तिखेद्क्रीक्तिते एरू- 
षान्तरोणख सम्यगप्लोकिते गा तनृरुखाचुपरुम्भात् | न 

न च प्रत्य 

चेव' मन्तव्यम् कवचिच्धिमित्तापाये कार्यमप्यपैति हस्त- 

संयोगजन्यख कटप्रसारण्ख स्तसंयोगापायेऽपाय- 

द्थनादिति। न तत्र निभित्तापायात् काय)पाय किन्तु 

चिरक्राल्लसंबेष्टनाह्ितेन संस्कारेण सूंवेटनलत्तणविर्द्ध 

कार्योत्पादनात् । अन्यया विरजालप्रसारणेः संवेटनसं 

ख्छारे विनाशितेऽपि हस्तापाये प्रसारणमप्यात् । न 

च वमपंति । इ त॒ विरकालविम्बसन्निधावष्यन्ते विम्बा- 

पावे प्रतिविम्बोऽपि गच्छत्येबेति न विम्ब परिणामयख 
निमित्तम् । अथ मन्यसे चिरकालावस्थितोऽपि कमलवि- 

काशः सविकिरणस् निभित्तस्यापायेऽए्गच्छतोति । 

तन्न तत्रापि प्रायभिकशकृलत्वे हेतभि; पार्थिवेराग्यैख 

कमलावयवैः पुनरपि रातौ कुत्वे विशङ्क्य जनिते 

विकासापायात् । अन्यथा तादगश्रयव्रर्छिते स्लाने कमस- 

ेऽपि रातौ विकासोऽपगच्छेत् 1 खादेव खखाकःर- 

परिणते एनः कैन दना समतलाकारपरिणामः तद्वय- 

वानां कार्कमव्यतिरेके्य अकिञ्चित्करत्वात् | अतव वि- 

म्वासन्निधिमातेख नाद्थावधवा खकारेण परि णभेरन् । 

ष्न्वथा दर्पणट्रये प्रतिमार्खे करव्यो सति लौकिका विम्ब - 
मेव सन्निधागयेदुन तद्ग ठमप्ेरन् | दपंण्दरव्यखाभ्याकार 

परिणामे कारुकर्मापेत्तायामपि प्रतिषिम्बपरिथामे पुनः 

श्वद्पपरिणाभे वा न तदपेचेति चेत् एकमपि न षख- 
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प्रतिविभ्बाकारपणिणामो युक्िश्ः चक्तुनासिकादि 

निम्नोच्नतभाव्ख स्पर्येनालपलम्भात् । समतलमेष हि 

पाणिना स्यश्यते । समतलेन व्यरह्ितं खमिति चेत् । 

तरि चाच्चषमपि नखात् | तत णतत्सिद्धम् | विस्त 

छद्म खव्यह्चन्ररह्ितः तच्जन््कारणचयून्यत्वात् । 

यथा विषाण्जन्दकारणम्ून्य' पिषाणरद्ित' शगमस्तक- 

निति। नलु तडि शुक्तिरजतव्दिच्यात्वापत्तेने पिम्बौक- 

स्वसिद्धिः प्रश्यभिन्ना त् व्यभिचारिणी भिच्यारजतेऽपि म~ 

दोयमिद' रजतमिति तहूर्थनादिति चेत् | विषमोद- 

टान्तः नेद्" रजतभिति ह तत्र रजतखद््पब-धया र- 

ज्ञताभिन्नाया श्चमत्वे तत्प्रत्यभिन्नाया अपि भ्रमत्वम् - 

चितम् इतन तथा नेद् मुखभिति सखखूपनाधः 

किन्तु नात्र सखभिति देशसम्बन्वसःत्रबाघे सखत्मन्ना 

सदोयसेव शूखसिति प्र्यभिन्ना कथं भ्वम'खात् | न च 

स्लखखावयत्ानामचाच्युषत्वात् क्थ प्रत्यभिज्नानभिति 

वाच्यम् नासायाद्कतिपयावयवदशेनादपि षटादि- 

वद्वयविनच्वाचुषत्वोपपत्तेः । यः एुनहूं पणापगने प्रतिवि- 

भ्बापगमः नासौ खद््पनाधः द्र्पैखेऽपि ततृप्रस- 

ङ्गात् | नल तच््वमसिवाकन जौवद््पः प्रतिविम्बो- 

बाध्यते यः स्थाणुरसौषरुष दति बह्वाधायां सामाना- 

धिकरर्छात् ससाय्यैविनाये च मोत्तारुपपत्तेः | नै. 

वम् सोऽयं देवदत्त इति वदेक्यपर्त्येनापि समाधि. 

स्ण्यसम्भवात् विरुद्वांशबाधमानेख भमोच्तोपपत्तेः । 

कतृस्लख जोयख ब घे मत्तखा पुरुषाथैत्वात् । यस्तु म- 
न्यते प्रतिबिम्ब एव नास्ति, दपेणप्रतिस्फालिता नेन्नर- 

श्कयः परत्य विम्बमेव दपणाद् विविक्ग' ग्टहृन्तीति, स्ट 

प्रयङनहखत्वाद्यदभवेनेषासौ निराकरणीयः । कथं तदि 

मूत ्रव्यख ख्य कस विच्छ च्रदेणदवे युगपत् कातृद्धमन 

इतिः 1 दपणदेणटत्तेमायाकतत्वादिति जमः | न हि 

भायायामसम्भावनोयः नाम सखशिरन्छेदादिकमपि खमन 

माया द्यति | नन्वे वमेष जलमध्येऽधोम् खख इन्तप्रति- 

विम्ब तोरस्थ उ्तेणेक्यं सति तीरस्यटच्चोऽधिष्ठानः तत्न 
च मायया जलगतत्वमधोम् खत्व॒चाध्यस्तमिति वक्तव्यम् । 

न चात्राध्याशुहेत॒रस्ति | अधिष्टानख साकल्येन प्रती- 
तेस्लत्कथमसावध्यासः । उच्यते । किमत्र उक्ता वरणणा- 

भावाद्ध्यासाभावः ९१ कि वा दोषाभावात् | छतो- 
पाद्ानाभावात् ‰ अआडहोखिदध्यासषिरोधिनोऽधिष्ठान- 

तच्वन्नानद्य सद्भावात् १। नाद्य; | वैतन्यावरणदखौवा- 

भक ध्यासोपादानतया जडे एथगावरणाहप्योगात् | शएतेग 

टतोयोऽपि निरस्तः | न हितोयः | सोपाधिकश्वमेषपा- 

धरेव दोषत्वात् । न चतुथः | निरूपाधिकभ्वमय वाधि 

खानतत्वज्नानविरोधित्वात् | रद्ि सोपाध्कशभ्चमख क~ 

ढ न्यादेनात्मतच्च त्तानाच्िटसिः किन्तु अकारो- 

पाध्यपगमादिति चेत् | वाढम् | पारभाथिकद्पंणाद्य 

पाधेस्तत्रतभ्वमस्य च स्षानाटनिटत्तावष्यन्नानजन्योपा- 

चेरह्ङ्कारस्य निरुपाधिकश्चमख्पसात्मतन्वन्नानाच्धिषत्तौ 

कटः त्वादे्नानाच्निटत्तिरर्थात् सिधति" 

परिभा्रायां तु उपाधिस्चिक्स्यले भ्वममेवाङ्गोचकार न 
त तब्र भिथ्यत्वभिति भेदः| “तत्र सङ्केतवन्नाम शैवसंन्नेति 

कोत्त्यंते । नैभि्तिकौ पारिभाषिक्यौ पाधिक्यपि तद्भिदा? 

द्तिसन्नां बिधा विभज्य | ““उभयाटत्तिधर््ेच्य सन्ना 

स्यात् पारिभाषिकी । खओौपाधिको त्वतुगतोपाधिना यां 

प्रवत्तते "इतिधयदाधिकसष्घं तथालित्वात् पारिभाषिकम्! 

जात्या नभिसिकं क्तसौपाधिकषपाधिना यदुपाध्य- 

वच्छि्रशक्तिसन्नाम तदौपाधिकं यथाक्षाथपश्चाद्" इति 

च शब्ट्प्र०। अन उपाधिना शक्तो रवष्छेदकरणात् तत्कत- 

त्वम् इति बोध्यम्। 

उपाधेय लि ° उप+आ+धा- कमणि यत् । १ ऋभिनिभेशनये 
र्ऋरोग्ये ३पाधिना विष्य च । “डपा घेवरुङ्करेऽपि 
उपा धेरसङ्करात्''जगदौ °। 

उपाध्याय इ उपेत्याधोयतेऽखात् उप+अधि+द्डः-षञ् । 

“"एक्देणन्तु वेदख वेदाङ्गान्यपि वा एनः | योऽधाप- 

यति टत््यथैषठपाधायः स उच्यते" इति भनक्तलक्तणे 
वेदकटेशतदङ्गाधय्रापके । च्त्ियां ङोपि उपाधयाया 

उपराघप्रायोतिरूपहयम । उपाधाय पलो त्ययं ष् 

आलुक वा उपाघायानौङपाधायानौ कतमत'मा० 

० श्र उपाधाय च। “उपराधयायःनु दथाचा् 

ऋचर्याखां श्त पिता"।८“अचाय' स्वकपाधपाय' पितर 

मातर गुरुम् 'मलुः। न्रे एकरात्राथौ चम् “आचार्य 

पलो एलो पाधायमाठलखशुरश्शर्यसराधरायिशिष्येष्वेक- 

रालेण विष्ण क्त; । 
उपानस् लि” उपगतमनः शकटं पितरं वा अत्या० समा०। 

१शकटसटथओे १ परठसव्ये पिव्यादौ च| जातौ खच् 

समा० । उपानसं थकटशञ्ये क्णमयादौ शकटे करे 

व्यङ्गय तयास्य जातित्वम् । वेदे ठ स्वमपि “सचायो- 

सिन्द्र्कषे उपानसः” क००१०,१०५,४, 
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उपानद् खलो उप+न किप उपसद) घः। वर्थपाडकायाम् । 

“शतावर यादुपानद्ौ नियो कामे किष बद्धवमै सो?" | 

दूति नेध०अलोपानष्ोः वत्वे नोतृप्र णात् तखाः सर्षा- 

क्मवरकत्व' गम्यते तेन खोके ( भोजा) इव्यादिप्रसिः 

छाया एव तथात्वम् एकदे शमाल्रावरकत्व त पाद़काशब्द्- 
प्रयोगः | “अभ्यङ्ग ञ्जन" चाच्छोरुपानच्छलधारणम्? 

“शक्लेल" हिरण्य" गामश्च' कलोपनङमाशनम्''महः दलो 
पानमित्यत्र खसा ० द०अच् खभा०। एवमत्यशब्देन इन्दे - 
$पि। दण्डोपानहमिव्यादि ““उपानद्ौ च वास ४त- 

अन्यन धारयेत् “खय नोपानश्ौ छइरेत्"” ““लोपातृकषच 

यद्भृङ्ख वहे रशांसि भ् ते"'भचः।[खडगे वैदिके वाक्यभेदे 

उपानुवाक्य न°डपगवमहवाक्यास् अष्वा ° ख ० रवाक्या- 

उपान्त ए० उपनितसन्त ग खवा ०ख०] १निकटे, रेप्रान्ते च । 
दिशाष्पान्तेषु ससं ददिम”? ““नयनोपान्तवि- 
खोकितञ्च यत्” “उपान्तभागेषु च रोचनाङ्कः” कमा ० । 

^निरोरपान्ते ष्वपि वर्तमानः” “उपान्तवानोरण्टाणि 

हा "रः शय्योपान्दनिविष्टसस्िवष्ो" सा०द्०“ति- 

रोहितोषान्तनभोदिगन्तरा"किरा०। ऋन्तश्च सोमाभेदः 

शच देशिकः कालकः वुद्धिकल्ितशच । ““उपान्यतो 
निवर्तेत ००] अन्त सौपम् अकययो ° । शच्चन्त- 

समोपे आवय ०। 

उपान्तिकं नण्डप आधिक्यं प्रा०खण। !अत्यन्तान्तिके अति- 
निकटे “वडुपान्तिकेष ददतोनषोसङ्ः "लाघ; “प्रभादु- . 
पान्निकमोपरेषकी्म्” किरा०। ३मह.्तौ लि ° अद्या - 
रादथत्वात् ततः प्रातपदिकषारचे पश्चमी “यञ्च वीरः न 
पण्यानि धनञ्जयद्पान्तिकाषु"” भाग्वर खण 

उपान्तिम ० पगतमन्तिमम् अव्या ०० उपान्त गन्द्ात, 
म डिभच् प्रत्ययपिधौ तदन्तविष्यभाषात् ।?खन्तिभो पगते 

""युख्थान्प्भक्ः शुष्यकेन शइन्यादुतृ्ारितेमेवपान्तिमा- 

दोम्"लौला०। शामोष्य खब्ययो ° र्व्न्तिसिसमोपे अव्य 

उपान्त्य 1 ° उपान्ते भवः दिगा यत् । अन्तसनोपधर्तिनि 

“सन्त्योषःस्ौ ' लिभौ श्रे यौ पानञ्च विभो भतः?स०्त° 
"“उररपदश्यान्यद्योपलशष्या यग् सिण्लौ ° । 

ष्ण्राति खो उपना द्धिन् । प्राप्नो, “यदेतानि सर्व्वाचि 
° हइर्पापानि केतेषाचचपाश्निरिति"" यत ०बा०१०,१,२,६ 

छपाशर सो उप+आा-न्द-किप् दक् | उपाहरणे,"“ख न ऊ- 
व्लोषपाश्वा ̀  छपा न जच्लंति" ० १,१०८,२ 
`“डपाष्टति रउपाष्दये” भा० । 

४६७ का०्मागः २ 
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उपाय इ“ उप+खय-भाभे घञ् | १उपगमे । खपाखतेऽ- 
यौभनेम श्रये ष् | रखाधने, ख च हिविधः ` 

खोकिनोऽखौ किक तत्र षटादिकं प्रति दरूडादिलौँ कि 

उपायः खगे प्रति यागादिरलौकरिक उपायः | “उपायेन 

च यच्छक्यः तच्छक्यं न पराक्रमे” दितो० । “श्ु'लो- 
नेदटाभ्यमायल्वाद्"कच्च ° श्रान्ता रिषठनिराकरणद्ेतुषु 
सामादिषु च । “चठयौपायसष्ये ठ॒ रिपौ सान्व- 

सपक्रिया" | “ङपायमाख्ितद्यापि नश्यन्र्थाः 

प्रमाद्यतः” लाच; | “खथ्वेौपा्येखलया क्यान्नोतिश्चः 

एयिवोपतिः” भः । राज्ञां विजयोपायाख साभादवश्च- 

त्वारः “शाम भेदश दण्डश्च दागद्धौव चठच्यम् | =- 

पायाः कथि तारां लाथम्पत्ये भ्, वम् "इतके; एतेषां 

खश्षण्यानि तत्तच्छव्टे वच्छन्ते | कचित् लप्रोपायाः प्- 
न्तं ।'वाम दान भेद्ञ दण्ड्चेति चत्यम् । भायो- 

चेशेन्द्रणादञ्च सप्तोपायाः प्रकौतिःताः”› श्टक्गारोपायौ च 

लौ ्ङ्गारे ठ इराविद्गिरुपायौ क्ष प्रकोत्ति तौ । उपायौ 

दौ प्योक्तवरौ कान्ता छिष्चयेः। सामदाभे एति पराह; 
ष्टक्गारररकोविदाः ! मेहे ्रु्यमाने हि रसाभाषसतु , 
जायते । निणहे रशभक्ग; ष्ठा्तमा्तौ दूषितौ वधेः” 

द्तयाखष्धारिकोक्ञोः | ध प्रवुक्तधनप्रा्निसाधने उत्तमणं- 

व्रापारभेदे च “"व्विडपायेर्थं च पराम् याइत्तमखिं कः ॥ 

तेखेदपायैः सग्टद्य दाप्रयेदधमरसिंकम्” मदः ! ते चो- 

पायाः भुना दर्शिता यया “धर्मेण व्रवहारेष्, 

छलेनाचरितेन च । प्रडुक्षं खाधयेदधें पञ्चमेन बकेन च" | 

सल्ल ध्र उक्तो इषष्यतिना “ चुद्कत्सम्बन्विसन्दिसः 

साचा चाहुगमेन च| प्रायेण वा ऋणो द्ाष्योधर्मएष 

उदाद्कतः" खलादोनि व्रीण्यक्तानि. तेनैव “ढद्मना 

याचितद्धाधमानोय कणिकाइनो | कन्यादतानि वाऽ ऽद्य 

दाष्यते यन सोपधिः | दारषल्पच्न् ला लत्वा ्ारो- 

पमेणनम् | यत्रायं दाप्य तेऽद्य" वदाच रितश्छच्यते । ब्खा 

ख्डहसानोय ताडनाच्यैरपक्रमेः । णिकोद्ाप्यते यन 

बक्लातृत्कारः स कीतितः” व्ष्ारस्तु मलना खयं 

दयितः | “चर्थैऽपवदभानंत॒ कारणेन विभाषितम् \ 

दापयेश्जनिकद्याये दश्डलेय्च शक्तितः" | तेन राजा- 

बेटन्पोव्यव्ारः'' इक्न,° (नालि) | भेधातियिक्तु 
निःस्वो षदरुवहारोण द्ापयितव्यः श्यन्यत् कमौपकरणं धनं 

इन्वा, ज्ाषवाखिज्धादि तैन कारयित्वा तत्रोत्पनच्च धन 

तख! इुग्डह्कोया दिल्या” । ५ उपक्रमे च । 
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उपायन ० पायते समोपे उप्छियते उप+अय -च्छ ट । 

१उपदढौकने ( भेटरेखोया )“तसखोपायनयोग्यानि रलानि 

सरितां पतिः" कुमा० कम्रं रिष्ट. । २डपदौौकनौये 

^परसूरेण विन्ञःतस्ते ब् पायनपाणिष"” रघुः ^ताधिवेष्ड 
निद्डतैरपायनेः'” माघ; ““्रतोच्छन् पायनानि" काद् ० । 

भाते च्डय्ट् । उपगमने "पायन उष्था गोलतीनाम्"” 

षट० २,२८,२, “खपायने उपगमने" भा० । “सहो 
पायनकौोत्त्या उवास'' का०उ०ङउपावनकीत्त्यौ उपगभन 

कोत्तनमाल ष्य" शचा०भा० । 
उपायिन् लि* उपायोऽस्यख दनि । १ साधनयुक्ते । उप+ 

कण-णिनि | २उपगन्तरि । “सर्व्वान् बोत्तमेनोपायि- 
त्वात्” कात्या०२,२,८, "पञ्चम् श्ट सब्वे' उपयन्ति 

उपगच्छन्ति” ककः । “खस्यानान्त्येन वोपायित्वात्' 

कात्या ° २,५,दे,एकेऽधः प्राक् थायो सध्वाण्युतजायोपायौ 

कात्या° ५,२,९,१, कऋतुकाल एव शवसीपायी'" काव्या ° 

१४८.६,२७, । उभयतः स्त्रियां देम् । 

खंपायु लि ° उप+द्ण-उण् । उपगन्तरि । “तस्लादाद् वायवः 

स्येति उपायवः सये्येक ऋहरुप हि दितीयोऽ- 

यतोति' अत० त्रा०१,७,१,१, 

पार ए० उप+-गतौ कम्प सि घञ् । उपागते १ सलोपे । 

“शसति च्यायान् कमोखस उपारे › ऋ ० ७,८६.९, ^“ - 

पारे उपागते समोपे" भा० | 

उपार्ण इ०उपेग्य न रणं यत्र एषो०। उपेतद्यारतिश्याने 

“ष षा श्ठपारणे" ऋ ०८,११,९१, उपारे ब्राह्मणा 
परेत्य यख्धिन् देये न रभन्ते शपारणः” भाज । 

उषारत †ल० उप+आ+रम-क्त । (प्रसिनिष्टसे ^उपारवाई 
पञिभरात्रगोचरात्” किरा । 

पारस्य उप+ा+-रभ-पञ नम् । प्रारम्भे “*सव'कर्षनो- 
पारम्पो विनियोगः” सन्ध्याप़तिः 

उपार्व्वन् न० उप+व्लि-च्यद् । खत्वसम्पादक्षव्यापार 
भेदेषच अच्लनथ्ट् ९६५ ० द््भितः “शस्त्राणां 
सरथानाद्च शसा सस्यगुपाख्ज नम्” राभा० । खल् । 
उपाष्लं ग तत्कर्तरि लि° । 

उपाल्तच्च ति° उप+अा+लभ-क्त । तिरस्कारेण निन्दिते 

खधालर एउप+श्रा-लभ-चञ् सम् च। निन्दापूष्णैकतिर- 

कारे ल्यट्। उपालम्भन तला न०। कन्पंणि ण्यत् । 

उपालन्भरय् हिखनौये , “सौर्यः पशुरपालम्भयः सवनोयच'' 

साद्धयाण्छ.° । रिरख्लायरेह्न श्वम् ¦ उप्रलभ्य येव | 
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उपावत्तन न° उप+आ+त-च्छय ट् । {षनरागमने प्रा- 
दत्तौ । ̂तडुपावन्तेनशङ्धि ने मनः "रघु; । रसूमौ लूठने च । 

उपात्त लि° उप+चअा-+इत-क्त | {खलापनयनाय एुनःइनः- 

भरं भिलुटितेऽगे, र प्रतिनिटनते च ।““उपाडततद्य परागेभ्यो- 
यख वासो गुरः स्ह" 'ए०्त° भविष्मएुराणम् । 

उपात् स्त्रो उप+अा-टत-क्िप् । श्त खशीोपर 
ऋटत्तौ ।“शत' ते सन्त्वाठतः सष्श्त' त उपाटतः "यजु ° 

१२,८ । “खश्यैवावत्तंनभात् तत्समोपवल्तिं नामाव- 
त्त नष्ठपाडइत्” बेद्दो ° ! रनिष्टत्तौ च । उप+अए+ढत- 

किन् । उपादटह्तिरणष्य् भवल स्तो 

उपाश्रम एण उपभितभाखमेश्य चआवा०्सण । {शआआखमसदरे 

पाश्ठपपर्वाददौच्चादौ ।“उपाचमानष्य परान् पावर्डान् 
विविधानपि" भाण्या०२५अअ० । ““खपाचमानु पाशु- 
पतपाद्चरालाद्य क्त दोच्चायोगानू”' नौखक० । सामी 
अव्य० | रच्ाश्रमसमोपे व्य ०। 

उपाख्य ए ० उप+अा+चि- पचाद्यच्) १ शआ्ाश्चयक्तसैरि 

“नाद्यो पाच्रयोनिश्य छत् लां लातिभञ् तेम तुः कम्म खि 
अच् । रअाच्थोवे ^राज्षोष्िं हि सवेधासन्ते वनमुपा- 
अयः" भाग्वयाच्र०४्० । व" हि नस्तात ! सवेश 
इःखितानानुपाचयः? भाण्व० ६११ चर | भावे 
अच । ३ेअआआाचरये | 

उपा्चित लि उप्५खा+चि-क्काःखि क्त! यखाचयो 
ष्टोतस्तस्खिम्"तथ्वोपाच्रित देवो वुद्धियं द्धिमदांवर | ” 
भाग्या०४५अ० उपत्वितेति पाठान्तरम् | क्तरिक्त | 
२ कसाश्रवे विण। | 

उपासक ति °उप+शास-र्ल्,ल् । सेषके २्पाङनाकसैरि 
शचिन््रयखाद्ितोयसखछ निषकलद्याथरोरि । उपाष- 
कानां खिञ्चयथे बह्मणोङ्षकल्मना?वेदा ० श्ष्र घुसत 
व दिजक्षवकतवात् तभ्रात्वम् च्तिवां जातित्वात् छोष् । 

हेमचन्द्रोकते 9वाक्यदयामेदे बथा वाक्यमुपकस्य^्चाचा- 

रङ्ग छव्रशतं ख्थानाङ्ग' समवायबुक । पञ्चमः भगवयङ्ग 
च्ञाता ध्डकथापि च । उषासकान्तशंददुत्तरोपपातिका 

दशाः । प्रञजव्याकरणद्चव विप्राकल्तमेव च । इयेकाद्थ 

शोपाङ्गन्यज्गानि दादथ पुनः” इति। उपाशनञ्च चिन्त- 

नापरपरपय्यपयमननाक्िका मानसोक्रिया। साच 

क चिद्दु्ादिकमारो ष्य प्रवत्तं ते यथा निरे ब्मखि सद 

्वत्वाद्यारोपेख प्रा युक्घवचमे नि ण्ड बद्धथो खमा रोपेषव 

उपासनोक्तो; अतणएष“सरषे' खछ्विदं बह्म तच्जलान् इति 

। 
३ 

। 
। 
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शान्त उपासीत यथाक्रदरद्िन् रोके भवति तये प्रेल्य 

भवति स क्रत कुर्व्वीत "दइत्ुपक्नम्य “मनोमयः प्राणश्ररोरः” 

षूल्यादिना छा०० “उपाखनायां तत्तयुखोपाधयोऽ- 

भिद्धिता निशे प्रथम" दित्तप्रवेथासम्भवेन शये एव 

सनोऽभिनिनेष्यम् तनो निविष्टमनसः चिततैक्ञासरप्रस् ततः 

उपाकितेश्चरातखहादेव समभाष्योगसिद्धिः इति पातर 

द०्भाष्ययोदितम् । “शचरप्रणिधानादाः' नप्रि- 

धानाद्गक्तिविशेषादायजिंत ई्रस्तमनग्टह्ाति चभिधा- 

नमाला)" व्यासे भा० 'शप्रणिदानाद्धक्गिवियेषात् मान 

साहाचिकात् कायिकादा आाषजिंत अभिहखोभूतस्तसल 

ब्टह्णाति अभिधयानमनागतेऽये इच्छा, ददमखाभिप्रेत- 

भस्तिति, तावन््ान्ने न व्याप्रारान्तरेणः'विष०। तादये- 

श्वरोपाखनाऽखमणेछ तु प्रथमं स्य लादिभ्यो वििच्याल्मन- 

क्न्द्रियावयालकतया चिन्नम' काय्ये' तद्धिन्ने च फलक" 

वायुठ° । “द्च भन्वन्तराणोह ति्न्तीन्द्रियचिन्तक्ाः । 

मौदाः दश सह्ताण्ि तिष्टन्ति विगतजुराः। पू 

वसद त तिषन््यषय क्त चिन्तकाः? 'विढतद्चु तत् पात° 

भाव्यविदटतौ वाचष्तिना “ऋवयक्रमहशहङ्षारपञ्च- 

लन््राले पुन्यन ममा तत्वेन प्रतिपन्नाः सदुपाख्चनागततह्ा- 

सनावासितान्तःकर्थाः पिख्डपातानन्तरमवप्क्तादोनाभ- 

न्यतमे लोमाः” खश्जतन्ततकाछपयं न्त" तिषठन्तौव्ययैः । 

उपान ब्द ऽधिकं वच्छे ! तन्लोक्ता उपासका पञ्च 

विधाः पञ्चदेवतोपासकत्वात् । ““थाक्तः शेवोगाणपल्यः 

स्तैरच्च वैष्णवः कसात् । उपाशकाः पञ्चषिधासतन्त- 

श्छतरविधानतः?' | पुनस्ते ब्रिविधाः । सात्विको राज- 

शष्धव बाभन तै विधा") प्रकारानरेष्वापि यघा- 

च्छो" लिधा ।^प्वीरखथा दिव्य च्ाचारभेदतस्जिधा” 

उपासकः एु० उपाजन धरः अल्र उप+अा+षन्ज- धारे 

च् |! द्रे । “प्रभे च कखछ बाराचाः सहसत लोनवाद्िनः। 

सभन्तात्कलधैताखा डपासङ्गे हिरर्सये'?भा०वि ००२ ° 
क, नै 

“रतान् सरव्वाहपासङ्गान् चिम बभीह्ि मे रथे विण 

४५० भावे घञ् | रसमोपासङ्ग च । 

चरुपफसन न° उपाख्न्ते मूयः लिप्यन्ते गता अत॒ = उप+अ्- 

"विक्षेपे खआधारे ल्यु । १शरतेपव्ि्ता्ये शरन्यात्ते अम- 

रः । उप-+आस-मावेच्छ् द् । २चिन्नमे ममने रेरेवने 

च {मित्यनैनिन्तिकप्रायचिन्तो पासनेन " “उपसनानि श्ा- 

खडि लविद्यादौनि"' ““पासनच्छ चित्तंकायपर' पर प्रयोज- 

अनभू अव्विरादिनार्गेख बह्यावोकप्राप्रिरवान्तरप्रलस्” 
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ग्य लाक्षविनियहः "इत्युपक्रम्य “रतज्न्नाममभिति परोक्तसन्नान 

यत्ततोन्यऽया“गोतायाम् चाचा्यौपासनख न्नानखाधन- 

त्वेन न्ञानत्वमक्तम् ऋअचाच्छीपदेधं विना हि च्नाना- 

खत्पत्तिः "खाचार्येपा्नः वेदधास््नारयभ विवेकिता” 

दलयुक्रम्य “एतेरूपायैः ंशुदधः सतयुक्तोऽष्डतो भवेत्" 
यान्च° तज्ेततवशक्तम् । “चार्यं मग्निकाय्य च सब्ध्यो- 
पासननेवच " महः । बह्मण उपासनानि च वेदे नाना- 

विधान्द् क्तानि तत्र प्रतोकोपाखनेतरेषामवान्तरफलमचि- 

रादिमा्मेण नद्धलोकप्राक्चिः । प्राप्रबरह्मलोकख तत्र च- 

वखमननादिखस्भमेन कुसमुक्गिः “न ख घुनरावन्त ते* इति 

तिः तत्र॒ प्राप्रविषेकखेवानात्तिर्नान्तराप्रतने “तत्र 

प्राप्रविवेकख्या नाटत्तिखतिः "खां ° ० उक्तो: । चतएव “इमं 

सानतं नावत्तन्ते" दति तौ इममिति इदमा वि 

घषणात् मामदान्तरे छाषत्तिरिति द्वितम् । कारब्रह्मणो- 

ऽधिका रसमाश्चिपय्यं न' तल्रस्याविनस्तु तेन सदेव भोक्त: । 

“कार्यात्यये तदध्यसेण सद्ातः परमभिधाच्छय्""था ० ख. 

खङ्गः ब्रह्मणासष् भे घ खमूषाप्ते प्रतिशच्चरे | पर 

सामे तागा; प्रविशन्ति परं पदम्” छतेः । प्रतीको - 

घाषनायां ठ॒ नाचिरादिना बह्धलोकपराप्रपरादि फलम् 

किन्तु तत्तच्छद्ं पृक्त" फल" तन्न॒ तावत् प्रतेकोपासनं 
ततृफलद्च शाणद्०माष्वयोः दधित वथा “न 

प्रतीकेन हि सः” “नोबद्मो युपासीनेतवभ्यात्मम्'कथा- 
विद्रतलाकाथो ब्रह्मो ति" ता ““ऋादिष्यो बद्धो त्यादेः, 

“यो नाम जद्भोव््.पास्ते' दव्य गमादिषु प्रतीक्रेपा- 
नेष सयः किमष्व्ःलघ्रहः कप्ंव्यो न चेनि । 

किन्तावत् प्राप्र तेष्वष्यात्मणड एव॒ युक्रः ज्ब्मात् ? 
जद्धशः -इतिष्वालत्वेम प्रलिद्धल्यात् प्रतीक्चाना्मपि 

जद्धविकारत्वात् बद्मले च्थाक्रतोपपन्ते रित्मेव' प्राप्न 

बूमः । म प्रतीकेष्वातमतिं बधुीयात् न हिस उपा- 

सकः प्रतीकानि 

मविक्षारत्वात् प्रतीकानां बद्धत्व' ततच्चाक्मत्वमिति, वदसत् 

प्रतौकाभावगप्रसक्ात् विकारख्यद्धपोपम्देन हि नामादि- 

जातस्य ब्ह्धत्वमेवाधितं भवति खष्हपोपमर्देच नामा- 

दीनधं कुतः प्रतीकत्वमाल्लखहोकष्षा | न च ब्रह्मण 

वपाल्त्वाद् ब्रह्माद् पदेथेष्वा करिः कल्पा ल त्वाद्य 

निराक्षर्ात् कट त्वादिषव्वं संसारध््ा निराकरणेन 

चि बद्धाय खातत्वोपदेधनिराकरणेन चोप्ासनव्रिधानं 

ला्यात्मत्वे नाकलयेत् । यत्पननं- 
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तवश्चोपासकख प्रतीदैः समत्वादाकयष्टा मोपपद्यते } 

ग हि श्चकस्लस्तिकयोरितरेतरात्षलमसख्ि किन्त छवसा - 

कत्वे । यद्चात्त्वे नैकत्वे प्रतोकाभावप्रसङ्गमवोचामः | 

चतो न प्रतोकेषुतत्वहटिः क्रियते" भा० । “जद 

ददिर्षरषात् > भा०। (तेभ वोदाहर्थेषुग्यः श शयः 

किमादित्यादिदश्योतह्मण्ठध्यसितव्या; १ कि' वा जद 

हद्िरादित्यादिभिति ? । कृतः शवः % शामानाधिकण्टे 

कार्ानवधारणयात् अन हि बह्मणन्दखादिल्यादि शव्दः 

खालानाधिकरण्यष्ठपरभ्यते “आदित्यो गद्य" प्राणो 

जद" ““विदयुदुब ह इयादिसमानविभक्तिनि्देषात् । भ 

चालाञ्जसं समानाधिकर ख्यमवकलते खां न्तरवचनत्वाद्- 

जद्यादिन्यादिश्दानां म हि भवति गौरश्च इति 

साभानाधिकरण्यम् । नहु प्रहतिविकारभावादुनद्या- 

दि्यादोनां खचऋरावादिषत् सामानाधिकरण्य स्यात् 

मेचुच्यते विक्षारप्रविलयोद्योवं प्रतिष्ठामायाध्कण्यात् 

श्यात् ततख् प्रतीकाभावप्रसङ्गमवोचाम | परमात्वाक्य- 

छ दन्तदानं खात् तत्लोपासनाधिकारोबधे्रत परिभि- 

तविकारोपादानश्च व्ययेस । तस्षादुमद्मग्यः “खग्निवेधा- 

मरः” दत्यादिवदन्यतरव्राग्यतरडच्छप्मासे यति किंह- 

दिरधप्रखताभिति सुश्यः। तलाजियमः निवम- 

कारिण; शास्तरख्याभावादिष्येवं प्राघ्रम् । अथवा चा- 

दिव्या दिदचट्य एव ब्रह्मणि कव्या दत्येव' प्राप्रम् एवं 
दादिन्वादिरटिभिर्बरद्मोपश्षनञ्च फलवदिति शास्त्रन- 

व्यादा । तस्माच्च बह्मदटिरादिव्यादिषििवं प्राप्रे नसः। 

मद्दिरेवादिश्वादिषु स्यादिति । क्यात् ? उत्कर्षात् 
शषसतकपा दिव्यादयोड्ा भवन्ति ` उतरे पुथ - 

सात् । तथा च खोकिकोन्यायोऽ्लतो भवति । उत्- 

कटि निश ऽधदुसितव्येति शौकिकोन्यायः यथा 

राजबटिः चत्तरि, खचालगन्तव्यः विपय्यैये प्र्ववायप्रष- 

कात् । म हि चत्तदरिपरिष्टकोगोराजा निरूप नो- 
यमान; श्रोयक्ते खात् । महु चाख्जप्रासाण्लादनाथद्- 

नोयोऽल प्रत्यवायप्रसङ्गः ग च खौैकिकेन न्यायेन शा- 

सोय टदिनिंयन्तु" चक्रे ति । अलोच्यते नि्खांरिते चा- 

स्त्ये तदेव" स्यात् सन्दिग्धे त॒ तख्िखन्निखय' 
प्रति लौकिकोऽपि न्याय खाश्रीयमाणो म विदधते | | 

तेन चोत्ङष्टच्छधपासे चाश्त्रार्यैःवधाष्य माण्ये निश्ट- । 
हदिमधख प्रल्यतवेयादिति शिष्यते । प्राचभ्या- 

अदि्यादिब्दानां इष्यायेत्वमविरोधा दूपहीतव्यम् । 

सै; खवादेषृक्तिभिरवशदायां यद्धौ पञ्चादवतरतो बह्म 
शड्द्श्य शछख्वडक्या सालानाधिकर ण्यासण्धवादूबद्टदटटि- 

विषानाथतवावतिष्ते । इतिपरत्वाटपि बद्धाण्दख्व 

एषोऽयीन्याखः । तवया हि बद्धोष्टादे्ः जोल पासौत, 

जद्धोत्य् पाश्च इति च स्वल तिपरः जह्मणन्दख्धारवति 

शद्धा स्वादित्यादि शब्दान् । ततच्च यथा शक्तिकां रजतमिति 

प्रत्येतीव्यलल शक्िदचनणव शुक्तिकाशब्दः रजतशब्द्स्तु 

र्जतप्रतोतिलक्षणाई$ः प्रतोद्यैव हि केवलं रजतमिति 

मत॒ तन्न रजतम, यपरमनाप्यादिव्यादोन् बह्योति प्र 

लोयादिति गम्यते । वाक्यथेषोऽपि च दितीयानिदेणे- 

नादित्वादौनेवोर्षाल्लिक्रियया व्याप्यसानान् दर्थेयति ^ 

य एतदेवं विदानादित्य' मद्धोतयु पास्ते "“वोवाचं बह्व् 

पास्ते “वः सङ्घं जह्मोत्य पारण प्ति | यत्त.क्ञ" बद्धो 
पासमसेवाल्नाद्रणोय' फ वन्त्वायेति तदयुक्त' उक्तेन 

भ्धायेनादित्यादोनाभेगोपाखत्वखावगभात् । फलन्व तिथ्या - 

दयुपाखन इषादिव्याद्युपाखनेऽपि बद्धौव दाखति शर्वाध्परख 

स्वात् । दिं तद्धुतत् ““फलमत उपपन्ते रित्य” । &उथ- 

श्चा बरह्म उपाष्छत्वः यत्प्रतोकेष वदु दरधरारोषथं 

प्रतिभादिषिष षिष्णुादोनाम्” भा०। एवं प्रतोकोपाखम 

निर्ष्य तत्फलम् ततैव ४अ०र्पादे 

^खप्रतोकालम्बनाच्रयतोति वादरायख उभययाऽडाषा- 

न्तत्क्रठु१ ° । “स्वि तभेतत् काय्यं पिषया गतिर्म परविष. 

येलि । द्द्मिदानीं सन्दिहते किं सव्वोन् विकारालभ्ब- 

नानविथेषेषेवामानवः एर्षः प्रापयति ब्रह्मलोकस् १ उत- 

आंचिदेवेति £ । किं तावत् प्राप्न सर्ञे्ाभेवंषां विडषामं- 

ग्ब परद्माद््मयोगतिषखयाव । तथा हि नि 

यमः सव्वं खा सोत्यल्ाविे षसैवैषा विद्यान्तरेषुवतारिते्यष' 

प्राप्ने प्राह) आप्रतोकाखम्बनानिति | प्रतोकाशष्ब- 

नानु वर्जयित्वा सर्व्वानन्धान् विकाराकम्बनान्नयति न. 

छमखोकषमिति वादरावणाचार्योमन्धते । मद्धो वमभय या- 
भावाभ्य् पमे कचिङ्दाषोऽस्ति । नियमन्यायस्य प्रतो" 

कव्यातरिक् एष्य पासनेषूपपत्तेः । तदृक्रठचाख्ोभवया 

भावषद्छ समथैको हेतदर व्यः । योहि बह्मक्रतः स बाद्मये- 

अर्थं साशोरेदिति क्िटतरं "यथा यथोपाखवे तदेव भव~ 

तीति" तेः । न ठ प्रतोकेष बह्मकतत्वमस्ि प्रतीक 
प्रघानलत्यादुपाशनख | न ऋब्रह्मक्रतसानपि नद्य गच्छ 

तोति शरूयते बथा पश्चाभ्निविद्यायां सणनान् बरह्म गमय- 

तीनि" । भत यद्रौग्माद्कल वाद् उपलभ्यते, तदभाके- 
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स्वोतश^भङञेख तत् कतम्यायेन वद्धक्रतनामेव वतप्रा्भि | 

मेनरेषाभिति रभ्यते" भा० । ^“वियेषञ्च दथेयति" .०। 

मामादिषु च प्रतीकोपाखनादिषु पूर्वं खात् पून्बंन्ात् 

फल विधेषलत रजिदुत्तरखितुपासने दयेयति ^यावन्ना- 

श्नोगत तत्राख वथाकानवारो भवति" “वाग्वाव ना- 
श्नोभूयलो' “यावदाचोगतः तलाख्छ यथाकामचारो भवति 

भनोदाव वाचोभूवः" इव्बःदिना | स चायः फलविरेषः 

परतोक्तन्त्र वाड़पाचनाना पपद्यते, बह्मतन्त्रत्वे ह् ब्रद्म- 
ष्योऽधिगिद्त्व(त्श्यं फलविपेषःखात् १ तस्ञान्न प्रती- 

काखम्बमामाभितरेस्तुखफलत्वमिति'' भा० । 
उपाशनद्च मानवशापारो यद्यपि देषष््रापारामभरेत्तस्तया 

पि आसोगद्ैषर तद्वति नाम्य वचाङ चारख०्भाष्ययोः” 

“कादोनः द्धरन् छ ° “कमा तस्बन्विषु के बन्ततवादा- 
इनादिचिन्तनेऽपि खम्बग दने वस्तुतन््रवात् न्नानख) दूत 

रेषदपारजेश् किसनिवनेन तिषद्नासोनः चयानो वा प्रव 
सेव्यणियमे न चासो एवेति | तत्र सानसत्वाइुपाखनखानि- 

अमः शर.रस्थितेरिचेव प्राप्ते बषोति अाशोन एवोपासी- 

लैविङ्खतः ? शम्धयात् । उपासनं नाम सभानप्रत्ययप्रवाष्- 

करणं ग च तद्च्छतो धावतो वा सम्षति गल्यादीनां चि- 

प्वविचेपश्चरत्वात् ! तिष्टतोऽपि देहधारणे व्याष्टतं मनो 

भ श्छच्यवस्तुनिरोचणच्चमन्धवति । शयान ्यकसादेव 

निद्रवाऽभिभूयते । आारोनख् त्वेव'जातोवको भूवान्दोषः 

छपःरर इति सस्थवति तश्योपाशषनम्?' भा० ! “ध्या 

नाञ्च" ० “आपि च ध्यायत्वधै एषः यतसमान प्रत्यय 

प्रवाहकरणं, ध्यायतिख प्रशिथिलाङ्गचेष्टष प्रतिषठितड- 

रिष्ये कविषयाचिप्रचिस्त षपचयंमाणो दश्यते ध्यायति षको 

ध्यायति प्रोषितबन्ुरिति । च्ासौनद्यानायासो भवति । 

तखादण्वास,नकमे उपासनम् "'भा ०) “अ चशत्वापेष्य^ ख. ०। 

“शपि च ध्यायतीव प्रयर्रीत्यन प्यिव्यादिषचलत्वमपेच्य 

ध्यावतिवादो भवति तञ्च लिङ्गरूपासनस्यारोनकमेत्वे ” 

भा० | “करन्ति च” + ““खरन्त्यपि च शिदटा उपा- 
सनाङ्गतवेना सनम्? ^ "शचौ. देये प्रतिष्ठाप्य स्विरमासममा- 

कनः” दूत्यादिना अतयव च पद्मङादीनाभासमवियेषा- 

च्याशपरेयोयोगवाश्ते ''भः०। उपाथनद्चामरष्टात् भूयःक 

सत व्रभिन्पि तन्बौवोक्गम् । 
“खा प्राय्यात् तल्ापि हि ट्टम्“ ०।“खाएत्तिः खवौ- 

पाषनेषादस व्ये ति स्थितमादयो ऽधिक्षरष्ये | तल यानि तावत् 

खम्यगद्ैनार्ान्य् पासनानि तान्यवधाता दिवित् शा्ैपयै 

३४१ 

वसानानोति ्नातनेवैषामाहृन्तिपरिभःणंन दि सम्यगदशथेने 
काये निष्पन्ने यल.न्तर' किलचिच्छासिठ यक्यम् खनि- 
योच्छब्रह्माल्त्वप्रतोतेः शास्त्र विषयत्वात् | यानि 
इनरणभ्य् दयफलानि तेषु षा चिन्ता कि कियन्तद्धितृकाद" 
प्र्ययमावत्यौपरमेत् उत यावच्जोवभावर्चयेदिति । किन्ता- 

वत् प्राप्र जियन्ञ्जिवृकालः प्रत्ययमभ्यखोत्ख्जेत् ा- 

एत्तिषिशिष्खोप शनथन्द्ार्थस रतत्वादिव्येव' प्राप्ने 

ममसः। चा प्रायश्णादेवावन्त बेत् प्रत्ययम्, अन्य प्रयथवथाद् 
दटफलप्रापतेः। कैरपि हि जन््ानरपभोग्यं 
फलभारभणाण्ठामि तदनुर्प' भावनाविक्नान' प्रायणकादे 

चछालिपन्ति । सविन्नानो भवति " “स {ि्तानमेषान्ववक्रामति" 

“यञ्धित्तस्त नेष प्राणमायाति प्रासलेजसा युक्तः सहात्मना 

यधा शङ्कख्ित' लोक नयतीति” चैवमादिशुतिभ्यः दण 

जलायुक्ानिदथेनाञ्च । प्र्याख्लेते सदपाटतति' श्क्षा 
किमन्यत् प्रायणक्षाे भावनाविन्ञानमपेतेरन् । तस्माद्ये 

- प्रतिपत्तव्य फलभावनालक्षाः प्र्यास्तेषा प्राय्यादाठस्िः । 

“क यावतृक्षतरयमस्नाङ्ञोकात् प्रतीति" 

प्रायणक्राङेऽपि प्रश्ययाजुचि' द्यति । ख्टतिर मि*व 

य' चापि स्मरन् भाव" त्यज्यन्ते कणेवरम् । तं तमेवेति 

कौन्तेय ! सद्ा तद्धावभावितः''इ्ति “प्रयाणकषाले भनसा- 

ऽचकलेनेति" च | सोऽन्तवेकायानेतत् ल्यः प्रतिपद्येतेति" 

च॒ भरणवेरायां कन्त व्येष' चावयति"भा०। प्रतौकभि- 

चेषु उपासनेष् ख चिरा दिनार्गे बद्मलोकावाभ्निः फलम् । 

खचिरादिना तत्प्रथितेः” शाज्द्ध० भ।ष्ययोरक्रम् 

अशि रादिमागशन्द् ऋतिवाह्हिकशब्द् च उक्तम् । 

शुच् उपासमाप्यतर स्तरो । न्याय चद्धेयमोशद्य सनमव्यप- 

रेयभाक् । उपाखनेव क्रियते श्वप्यामन्तरागता" कम् * । 

सेवने च ““उपाखनाभेत्य पिवः ख इव्त" नेष °| भारिङि- 
ल्योक्ता भक्ति्पोपासना भक्रिणब्दे वच्यते । 

तथाच शतिः 

उपासा स्तो उप+आस भावे ख । उपासने “उपासा षिद्गष्य् 

प्रसंथामात्रमु” सां०छ° 

उषपासादित “नल ० उप+अा+खद्-णिच्-क्ेणि क्ते । प्राप्रे 
भावे क्त | रेप्राप्नौ तत तत्ङतमनेन इषा ० इनि उपासा- 

दितिन् कवलाभे स्तयां छप् । 

उपांसित लि उप+अा-सेवनार्त्यात् कर्मथयिक्त । ल. 

तोपासने वस्योपासन' छत" तद्िन् देषादौ। 

उपास्ति श्लीडप+शरास-क्िन् स्र प्रवयत्वे ऽपि बाणश्युच खवा म 

क्जिनोगाघश्ष; | उपासन याम्“.खगापवगेवोमा गैभामगन्ति 



खपे 

सनोपिणः | यदुपास्तिमसावत्र परभात्ानि ख्ष्यते”" कुद °। 

उपास्त न० डपगतमस्तरम् उपकरणत्व न अत्या ०स °| अस्तो- 

पक्षरये ताद] “राजानौ नोतिमागैरतौ अस्तोपास्त- 

शतिनौ भाग्व०१६दयअ० | 
उपास्य लि ° उप+शास-सेवना धैत्वात् कमं णि ण्यत् । {सेव 

नोये २ चिन्तनोये "“एमवञ्च ततो रच्छा उपाख्या गुरवद्च ते” 

भाव्खतुन्टन“गङ्धा सटेवातव्ध॑रुपाख्या भागयतुर 

र्दैष्यर उप+्ास-ल्धप् । ३देवयित्व व्यथे ४चिन्तयि- 

स्वेव्यर्ये च व्य } ४उपाख सन्ध्यां विधिवत्” खटति, । 

उपाहितं ए*्डप आासन्नमह्ितं यतः । {डल्कापातादौ गनुय- 

त्यात खपे उपद्रवे उप+अ-धा-क्त । र्शारोपिति,. जिर 

छपे ए गान्दिनोषठते अकरभाटभेदे । “अक्रूरः सषु तात् 

अफलकषात् भूरिदचिणः। उपमदुगुर्तथा सदु दर- 

खारिमेजयः । अ दिचिप्रसयोपेचः यन्, दोऽथारिमह् नः” 

कार“ ९५ तलौव १९९ अध्याये च गान्द्नीठतत्वमखोक्तस् 
उपे षकं लि °उप+ई्ल-खखल । खमेखाकारके योगिनि “उ - 

पेच कोऽसङ्घहको छनिभांवसभन्वितः'' भलुः “हा मयेत्य 

पेचक को दटाङमिद्य प्रता तन्या" सां०्कार 

उपेन्चण न °उप+ई्-भाषे ल्यट् । शाने > कौ दासौन्ये च 

शेरान्नां सप्रविधोपायान्तगते उपायभेदे “शाज्ना दानेन 

भेदेन दणड नोप्रेलरेन चः'भा० व° १५० | 

यथोपायत्व' तथा उपाय शब्दे खक्गम् । 

उपैक्षणोय लि °खप+-अनोयर् । श्याच्चे रप्रतीकषाराधे- 

सनालाचनोये च “नश्यत् इरल्लाददुपेशणो यम्" रघुः । 

खपित्ता शो उप+त्ल-य। (व्याने षद्" भ ममखादिति 
इच्छानेदे र्यअोद्ासीन्य 8 श्नपेक्तये च | रपेक्चा च पर- 
स्लल्यागभिसन्वानापूरवकसलचप्रागभावारमानकाकोनस्लत्वावि- 

षयकेच्छा । उपेत्ताया; स्वत्वा थकत्वम् खटतौ व्यव- 

स्थापितम् “उपेलानात्मक स्तत नियः कारण' भवेत्?” 
भाषेोक्ञो ५दृदषठपादेय न भवतौत्याकारकन्नानभेरे 

च “क्या एपे्तां तन्नो पितेऽखिन्"रषुः । दैयोगधास्तोक्तं 
चिनतप्रसाद्नाथं भावनाचलु्टयान्तगेते भावनाभेदे | 
करणाश{द्तोपेक्षाणां सचखद्ःखपुरयापुणयविषयाथां भाव- 

नातचित्तप्रसादनम्” पातण्छ्° 

खपरेत विन्डप+स्ण-क्त । {उपगते २सभोपगते शिवादि 
श्राप ४उपनीते च । “यं प्रव्रजन्तमतुपेतमपेतलत्यम्'" 
भा०!स्क० | “न स्त्री लुधयान्नानुपेतः'' खटति; । “अ- 

हेतः अनुपनीतः)'मन्तण्रषु०] गभा धानां \ चिव 

उपेतस्य 
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हगते च “मरभाधानमुपेतो बह्नगभें सन्दधाति” हारोतः 
“पेतः स्ियम्पगतः""खं ° त ° रुनन्द्नः। 

उपेन्द्र ए°उपगत इन्द्रम् अटुजत्वात् खत्या०स ०] {विष्णौ । 
शष हि कश्यपात् अदितौ इन्द्रादमन्तरं वामनद्पतया 

संजातः इति तद तथात्वम् | 

यथा “ममोपरि यथेन्द्रर्व' स्थापितोगोभिरीश्वरः । 
उपेन्द्र इति ष्ण | त्वां गाद्धन्ति दिवि देवताः”^द्ति हरि- 

वंशवचनास् उपरि इन्द्रः उपेन्द्रः शतिं अत वादेवखैव 

यचोपेन्द्रनामता, तथा गोषदधं नोद्धारयेन गोषु रचिता 

तत् प्रीतये मोभिस्तख सक्रौपरि लीक्रस्वितत्वे न खपेन्द्रनामत- 

याऽभिषेकः छत इति वितं (रवं ऽद ० यथा | 
५“शख पामधस्ताज्ञोकेऽयं तस्योपरि भ्ोधराः | नागानाष्ठप- 

रि्टाङ्ग.: यिव्युपरि सादणा; । भद्ष्यलोकादर्ै' त 

खगानां गतिरुच्यते ! अक्ाश्योपररि रविार" खरग 
भादभमान् | टरेवलोकः परस्तङादिमानगमनो भद्ान् । 

यत्राह ठष्ण ! देवानामैन्द्रो विनिन्हितः पदे | खर्गादूच्ः 

जद्मलोके भहधिं गणपूजितः । तल सोमगतिद्धौव ज्योति 

भाञ्च मद्ाकनामू | तखोपरिगवां लोकः सिद्धाश 

पालयन्ति हि । सहि सर्वगतः ठष्ण ! मष्ाकाशगतो भ 

षान् | षय परि तल्नापि गतिस्तव तपोमयी | यांन 

विद्ध बय शपे एच्छन्ताऽधि पिताभश्म् । लोकास्वधो 
इषकतिनां नागलोकस्तु दारुणः । एयिषौ कर्मधीलानां 

सेवः खरग कभेणः | खमस्यिलाणां विषयो वादना 

ठल्यवत्ति नाम् । गतिः शमद्माददानां खम: छठ - 

णास् । ब्राद्खो तपसि युक्तानां बद्धलोकः षरा गतिः। 

गवामेव त गोलोक्षो इरारोषहाह्िष्ठा गतिः। सत॒ 

कलोकस्वया ठबष्ण ¦ सोदमानः ठपात्मना । छतो तिमता 
बोर | निषुतोपद्रव" गाम् | तदह" समदप्राप्रो गवांवा- 

क्येन नोदितः । बद्धश्च मद्हाभाग ' गौरवात्तव चानघ , | 

अद भूतपतिः शष्श ! देवराजः रन्दरः । अदितिगे्भप - 
याये -ृष्यैजस्ते पुरातनः | तेजस्ते ज खिनद्॑व यत्ते द्- 
्भितवानद्सं | मेषद््पेण त्ष चन्ति मे विभो ! । 

षं क्षान्तमनाः कष्ण ! स्वेन सौम्येन तेजखा । बरह्मणः 
श्टणु भे वाक्य गवाद्च गजविक्रम ! । आह त्वां भगवान् 

ज्या गावशचाक.गा दिषि। कर्मभिस्तोधिता दिव्ये खव 

संरच्षणयादिभिः | भवता रचिता लोका गोलोकख भद्ा+ 

नयम् । तदय पद्गः शद्ध वहाभि: प्रदवखया । वं, 

““डेनद्रो वामनः. 
प्रं; विष्ण् स०। ल भाष्ये सन्यापि निरुक्तिरदर्िता 
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कान् पुद्धवांहारमध्योन इविषा चरान् । भिय शठत्- 

प्रत्तेन तर्पयिष्यामः कामदा; | तदच्छाक युर 

डि प्राण्दच्च महाबल ' | खद्यपरष्टति नो राजा त्विन्द्रो 

बै भव प्रभो} | त्त्व काञ्चनः पूरींिव्यख पयसो बटैः। 
एभिर व्याभिषिच्यख मया इस्तावनामितैः । खदड' किलेन्द्रो 

देवानां तवङ्गब्राभिन्द्रताङ्गतः । गोविन्द् . इति लोकास्तं 

श्तौष्यन्ति भुवि शाश्चतम् | ममोपरि यदेनदरस्' शापितो 

गोभिरोख्रः | उपेन्द्र दति. लभ्य ! त्वां गयन्ति दिवि 

दषाः” । 
भतः शक्रस्तु तान् यघटान् दिव्यपयोधरान् । अभि- 

षेकेन गोषिन्द्' योजयामास योगवित् । उदहाऽभिभिच्य- 

भान" त' गावस्ताः सह यूथपेः। स्तनः प्रश्वसंयुक्तौः 

षिः लष्णभव्य्यस् । भेवाञ्च दिवि छक्ताभिः सा- 

ताभिः समन्ततः । सिषिचस्तोयधाराभिः सिच्यमान 

समब्ययस् | वनस्पतोनां सवधां छखावेन्द्निभ' पयः । 

“ववे इष्पवषेञ्च नेदस्तृथाणि चाम्बरे । स्तुवन्ति नयः 

वे वागभिेन््परायया; | एका्वविविक्गञ्च दधार 
वद्धा वपुः | प्रखाद्' सागरा जम्ुरवर्वाता लगद्धिताः | 

सागेस्यो विबभ्ते भालः सोमो न्तस युतः । तयः प्रथमं 
लग्न जग्म निरता पाः | प्रवालपलयवलाः पष्प 
बन्तख पादपाः । मद् मरचरछवर्नांगा यातास्तोष' षने 

चधगाः । चअलद्ुता मालरहेधादभिर्भान्ति पेता; । देव- 
ोक्षोपमो खोकसत्ोऽच्छतरश्ेरिव । चारीत् ठष्णाभि- 

वेके हि -दिष्यः खर्गरसोतितः । अभिषिक्गन्तुतं मोभिः 

शक्रो गोविन्द्भव्ययस् । दिव्यमाल्याम्बरधर देवदेवोऽन्- 
भोदिदम् । एष ते प्रयसः ष्ण ! नियोगो गोषु ब; कतः”'। 
बलैर १७अ०। ""यक्रस्तु स्य॒ भागत्य देवतैः षह उत्रहा । 

वछभिषिच्यात्रवीत् रन्णमभेन्दरेति शचोषतिः'। वाखदेषखै- 

जन्द्रो ण उगेनद्रनान््राऽभिगेकः छतः सूचकम् । भाण्८्स्क ०२१ 

० तु वामनख्ैव तन्नामतोक्कायथी वामनेन बलेदेसनान- 

न्दरम् । “कश्यपखादितिः प्रोत्य स््यभूतभवाय च| 

लोकानां लोक्षपालान।मकरोत् वामनं पतिम् | बेदानां 

खवेदेवानां धर्मस्य यथसां नियः । भङ्गलानां व्रतानाद्च 

कल' सखगापवर्गयो; । उपेन्द्रः कल्मया करे इति एपे- 
विभूतये इति?" प्राण्य लिभुवनद्ेन्द्र उपेनद्रभुजपाटितः” 

दति त्नं । बाभन उवेन्द्रलभिन्द्रादलातत्वात् वाचच- 

देष ठ पूदौक्गप्रकारेख तच्नामता उभयोरेव एक 

परभेश्वरांश्रतलान्न विरोधः | “तदिन्द्रषन्दिलिटशठमिन्द्र | 

यद्वचः” माषे नारद वादरेवसम्बोधनतया प्रयोगः। 

उपेन्द्रवच्वा स्तो “उगेन्द्रभजा जतजास्ततो गौ"? इति ट०्रण० 
१ 

उक्ते एकादशथाच्तर्पादके छन्दोभेरे । अशा इन्द्रवजया 

समेलने यथोपजातिल्वं तथा इन्द्रवजाशब्दे दर्थिंतम् । 

उपिय ति° उप+इ्ण्-यत् । १उपायसाध्ये, रेप्राप्रवय च । 
२्डपगम्ये “उपरेतारमृपेयञ्च खवीपायाश्च कत्स्तणः'' भतः 

^नातितेनादुपेयास्ताः""भचः ।शअन्विष्य गम्ये “भूषरम्बि- 
रपेयमागतम् ” माघः | ““उपेयमन्िष्य गम्यम्” ज्ञि” 

उपियिवस् लि ° उप+इण-कष लोकेऽपि नि०। उपगते "“प- 
खाह्ध दमपेयुषे”कृमा ० “उप्रेयिवांसि कर्तारः षरोमानात 

शानरवोम् । राजन्यक्षानि" “परुषो मोच्तपथय समन खिन" 
माषः स्त्रियां कोपि उपयु । 

उपोढ लि° उप+वह-क्त । शन्निषेशविभेधयुक्ते १वयूठे न्य 

निकटे, “तदपो नभञ्रै; एषतकः "किरा ° द'“वरादह. 

सपोढे; प्रत्यासन्नः” भञ्लि० । ऊट छतविवाडे च । 

भावे क्तं । संन्यविन्यासभेरे व्य,डे न° । 

उपोत ति ° उप+गेञ् क्र । उपष्ते । गौरा०खीष् । एूति- 
कायां स्त्री णब्द्रल्ला° 

उपोत्तम त्रि“ उपगतश्त्तमम् अव्यधानेन अलया० च | 
उपान्तिभे न्यात् पून्बेतने । “युद्धपोमयो; ष्यडः 

गोले" । “योपधादुयुद्पो समाद् ज्" "भल्य॒पोत्तमम्" 

“पोत्तमं रिति" पा० 

उपोदक ° उपगतशठदकम् अलया०स° । उदकशमीपरस्थे | 
“प्रजापतौ त्वा देवतायाहपोद्के” अज्०२५,६) “अयं वे 

लोक उपोदकल्लदेन प्रजापतौ देकतायामुपोदके लोके 

निदधाति” तणा ०११,८,१,९, साभोष्ये आअव्ययो° । 

२उद्कसमोपे अव्ययम् । 
उषीदकौ सती उपगतछदकमल गौरार्छीष् | पूतिकायाम् 

(एदयाक) । राजनि | ादखां पारण क्याद् व- 
च्छंयिलपयुपोदकीम् "रेत रम्मे एरा णस् । 

उपोदिका स्त्री. उपाधिक्छदक' यल उदादेथः संन्नायां कन् 

ऋतद्न्त्वम् | पूतिकाथाके अमरः तत्पाक्रादि प्रकारयुणादि 

वैद्यके उक्तम् । “एकाह ' षड्भोपेता किमन्य व्यं सजना न्तरं; । 

तण्ड लेरानतव्यालेहहेसत्येषा उपोदिका | बटपत्रवच्छुभ- 

पलिक्ञा परितप्नतैलद्पाचिता। नवदङङ्ग वासष्वासिता 

परिभोक्तीवित्तद्धविकाशिका | छतप्रवतेलविपाचिता चुष- 

नाण्हतक्रसुपाचिता। ष्पोटिकाज्यभव्जिता भोक्त 

रायु रषमापनत्तंकी  पोदिका भोतका ग्या क्ञेद्नला 



उष्य 

चातपिरष्हः ¦ पय्यात्र दोघ्मनो निद्राइटिक्षरो सता" 

उपाधिकषठद्कं यल उद्ारेषः गौरा० छेष खाये कन् 

षा खः । उपोदोकाष्यन्र स्त्री 

उपोदुग्र ह इ ° उप+उद्+पह-अप् । न्नाने । “तखा छ- 
खतपोटुर्टङ्कच्चिति" छा ० उ °। ““उपोदु पूवंकसद्ेः च्तानाय 

स्वद्नात् तथायेत्वम् । 
उपोषहातः ए° षमोपव्त्ति मः प्ररतख्य उदुषातः उद्खननम् 

च्ञानं चिन्तनम् रत्र । उप+उद्-इन-गतौ गत्यथेत्वात् 

क्ञानार्धतः आधारे षञ् । }प्रतरिद्धाथेमालोषनातकके 

सङ्गति प्रमेहे “चिन्तां प्रलतसञ्च7थोखपोदुषात' विद्व धाः" 

अवसर थब्दे विति! रतदयैवर्थने च । लच्षपोपौदुषातेन 
विथिषटक्नानख्य,कार यत्वं व्यवस्थापयति" दोधि ° शप्रारभ्भो च 

खग्रोदलन न° उप+उ+दुषल - द्ययट् । उद्टपने उक्ते जने । 

उपाषण ग ° उप+उष- च्य ट् । उपवासे अहोरनाभोजने । 
प्राप्ने शरीरामनवभोदिने भर्यै विमूढधौः । उपोषणं न 

कृख्ते दुश्भोपाके भरोयते” । “उपोषष्व नवम्याञ्च 

दथग्धामेव पारम्” ति० त° अगस्यसं° | उपवास- 

श्ट वि्ठतिः । उपव खख उपदाइषाधनत्वात् तथात्वम् । 

पोषितं भ उप-~+-वास+भावे-ङ्ग । !खपवासषे | “नास्ति 

श्लों एथनगयत्तः न तरत'नाष्य् पोषितम्” भुः । कर्तैरि 

क्त | र्खपवाखकत्तंरि लि° । “उपोषितो हि तोयेऽक्जि 

पूजयेत् एनरेव ताम्", इभे ° ष°घु° } 

उपोष्य लि. उप+श्स-कमेकधातयोगे काल वर्मसंन्ता 

विधानात् कमेणि बा०क्यप् | {उचवासेन यापनीये 
विचादौ । “लिखन्यव्यापिनीया छ रसंवोपोध्या 
शद् तिथिः" कालमा०इ०। उप+उस-च्यप् | उपवास 

ष्व त्यये अव्य* । 

प्त लिण्वप-क्र । ! कतवापे धान्यादौ खधिकरयेक्त ) २उप्र- 
धान्यादौ शेन ।“शव्वं चेन तदभदषदीय ! रिक्त भखान् 
त कुहकराञ्चमिवोप्रभूष्याम्' भाग | ३र्डिते 

च | “प्य प्रथिरखभिति"पार ०० } गरिशब्वतोभावेन 
खद्रथिरखम् मच्छितथिरसम्"' जकृरिनाथः। भावे क्िन् । 

श्नि वपने स्त्रो "वोजानाम्श्रिविद्ध खात्" मचः । 
उक्तकष्ट लि ° पूव्वमुप्रं पञ्चात् लट पूर्व्यकाकेव्यादिमा ध । 

बोजवपनानन्र टे छेद (दोजाशते चेले) | (शान) 
उपि, ति बव+क्ि नप् च | षपनजाते । 
उष्य लि° षप-वा, श्मखि क्यप् । वपनोये ने्यादौ 

` दोधितष इपतथेतोष्वाना येजेच्छेद् विकिल्येव्” श्वातयार 

{1 १३६२ खभ 

९५,११,२० | ““छष्यानां ब्रीह्हिवषादोनाम्” षकः । 
उल्ल चखाजेवे पदापर० अकण चेद् | उति ओजोत् । 

णचि उञजयति ते अओौखिजत् त} ““इन्द्राग्नीरच उञ्ज- 

तस्" ऋ“ १,६१.५ । ““उञन्तु त" भः प्वेताखः”” 

६१५२,१। वञ् नि °बख दः मदः अब्युह्ः । नि+उज 
( उलडान ) उत्तानश्थावतानक्षर न्दखति उत्तानं 

वस्तु खअवतामः-करोतोत्ययैः । । 

उलक ति उज-खडल् । ाच्जवञुक्ते । ततः तिकार 
फिञ् आओौञायनि तदपत्ये एसी । तिककतवादिलाव् 

गोलपर्ययष्छ बड़ष इत्वे जुष् । उखकङ्भाः । 

उभ(्ध) पूर्तौ ठद्ा° पण सक सेट \ उभति ओौभीत् । 
उबोभ । उश्भति उभ्भोत् खय भचादिरिति छविकलख 

तते ओओन्भत ”' मोपधत्वात् नोपधाखोपः उम्भाम् बनूव 

च्यासं चकार | वेदे गखव्यश्ययः उमत्नि उश्राति “ड़ः 

न्यौम््ाइशमान्योजः'" र 

माये मानसम् परिषन्तमद्रिस्'' ऋ ०४,१,१५ ।“समेभ्ीचच 

कत्स्यमौग्यत्तोच्छौः धिलोगखेः'" भड्िः । पा०्लते 

खडि खपम् । अन्यमते लङः पम् । 

उभ लि*दि०। उछगतो-भक् । उभ-पू्तौ क वा । दिखवि- 

चिरे रएकलापे्लावद्या प्रथमं दित्वसं व जननेन दित्व- 

ख्कत्वेन त्तानदारा गस्यमानलत्वाव पूर््याखाणत्याहोपवारात् 

सयात्वस् ।““उभौ यदि व्योज्ति एवक् परतेवास्' साधः | 

“उभावपि हि तौ धन्यौ सम्बगुह्धौ सनोभिभिः+जअद्मष्या 

खवणावुभौ› ““खाचस्य प्रयतोनिन्यम्मे सन्ये सनातः” 

भरुः | सतः इत्तिमाने नित्यम् अयच् । “उभयप - 

विनोतनिद्राः??रधुः | उभवयविधः, उभयथा छयतः 

उभयन । खख सवदि °सव्वेनामकषायंम् तेनाख हिषनगा- 

न्तत्वे न न्यकषाव्यौ भावेऽपि टेरकच् । भको गायच् । 

सतां तद्वितकनि ठ खयच्प्रसङ्गः । ततः अरधलापञ्चभी 

सप्रस्यर्ये तसि. अयच् । उभयतल् । दाभ्या दाविष्य्ये 
इयोरिचये च अव्य “तज्ञः पनावुभवतः एवा - 

नेकविंशतिम्” यान्त | ““यक्ति' चोभयतसतोश्ामायर 

दण्डमेष वा"।““खओोषध्यः कलपाकान्ता न हृष्यफकषपेवशाः । 

ऋडुष्याः फलकनोये ते वनख्यतयः शताः} भलि; | 

फलिनशौव ठक्तासभयतः इताः" भरः | प्रकारे | 

या अयच { उभ्या हप्र न्दर । 

"नेव न; प्रियतमोभययारौ द्धमः एषति एकक वा 

8,१९.४ | “दक्रमब्धं 

1 

| 
भवर (विनाशे नाथेवा तव षति दिथोधौऽर्वशवाः। ` । 



वा व कक कनकाः = ` 

| 
} 

। 
4 
| 

॥ 
ठ 

ई 

खभ {१३ ६२) उमा 

प्रणो °| सप्रम्यर्थे लल अयच ¡ उभयत्र हवो रिग्ययं अव्य ° 

“खभयनरचरों खनोन्दरा;" जातकप ० दौ देष पिकायेः 

लोनेककमभयत वा'' न्दो ° । कङ्किद्यूष ण्यम् वा- 

अयच । उभवद्यस् उभवेद्यस् च हयोरङ्कोरिवययें 

अव्य धयो अन्यंदय खभयद्य् रभ्येति' अय ०१,२५,४ । 

“डभयेद्य् स्तथा प्राप्न परोपोष्वा समभिभिः' खरतिः । 

उभय लि *उभ+खयच । इ भथने दित्वविथिष्ट खख हित्वबोध- 

कत्वेःपि एकवबड्वचनान्ततवेष प्रयोगः न दिषचनप्रयोगः। 

खिरक. ।"(उभयमानथिरे वद्चधाचिपाः रषः स्वाद्” 

स्ेनासकायस् ; उभयस्मन उभयेषाम् ! “थाम 

अभयेषामश्टत मत्यानाम्”ऋ०१,२६.९ । जसिबा थो | 

भप उभयः । ` 'चरेोऽबर उभया अभिन्नाः "०२११ ह 

य | "ये जना उभये भद्खते त्रिशः २,२४.१० । 

भ्ङ्षिः ततसाध्य' यभते साधयेयुने सङ्गताः? रघुः । 

सिया गौरा. ङीष् । “भयो सिद्धिमुभाववापत्ः' रुः । 

श्यभ(त्र)चर षस्ी ०उभयलन् सभयोवां चरति चर-ट १भूम्य- 

न्तरि्चचरे पलिभेदे स्तय प् । खर्याक्रान्तरायेदा- , 

द्चदितोयद्छस्रहयोगमेदे स्त "खर्याद्व्ययेऽपि च धने च 

तथोभयल संस्यंविना विधृष्ठशन्ति खनैस्तु योगान् । 
मेदं च बोशिष्भयत्रचरीं ग॒नन्द्राः ष्टः फलानि विवि- 

चानि वदन्ति तेषाम्” "समो रान्नोभयचरोप्रभयो बद्ध- 

ष्यभाक्'' जातकपडतिः । 

डोष् अज्ञोपः षिगख वो चः । खभयतःशोषदख्यप्राय- 

णोयादियुक्तायां गवि ^खदितिरुष्भयतशथोरष्णी ' यज्ञ* 

४,१९., “डभनयतः शोभे" यखाः च्धोतिशोमखाद्यन्तयोः 

प्राय्ोयोद्यनोययेः शौषत्वम् “हे शीषे प्रायणाःयोदय- 
मोये" याख्छोक्रोः" बेददो °। 

उभयवेतन इ०उभयोः भेद्ये खाभिनि च वेतन यख अयच् | 

दरतभेदे यो डि खाभिसक्ताशात् प्रच्छन्नां ष्टतिं ग्टहोत्वा 

तद्मेद्य षन् सकाशे तदोयद्ाखत्वे नानानं ख्यापयत्वा तत्- 

सक्रायात् श्टतिं स्ट्ृन्नपि पूर्वसाभिनोग्टोतम्टतिनि- 

ष्क्रयाधेमु त्तर, सचिवादिभेद' जनयति स उभयवेतन 

इच्यते ।“अन्तातदोवेदषन्नं रदुदूष्योभयगेतनौ; । भेद्याः 

शलोरभिव्य ज्ञ यासन; सामवायिकाः" माधः | ताग्यदरू- 
ता मुरारा्चरे चाण्यप्रे षिता बहवो वर्धिताः तेच 

मलयक्ेतोः प्रधानसचिवादौनु राचसादोन् ततो बिभिद्य 

चाणक्यकाय्ये साधितक्रनः तज्ज तत एषावसेय विस्तरभया- 

न्नोक्तम् | 

उभयादन्ति अन्य ° उभौ दन्तौ प्रहरणं यत्र युद्धे दिदण्डया ° 
स्च समा०ययच। उभयद्न्तसाधेदु यद्धे रम् उभया ञ्जडि 
उभयाबाड् उभय)इस्ति उभयाकणिं दत्यादयोऽपि नि 

साध्याः तत्चतृसाधनयुद्धे । उभाङस्ति उभाकखि उभा - 

बाह उभादन्ति इयादवः नि° साधा; तत्त नायच् । 

तेऽपि तत्तदर्थेषु । 

उभयतोदत्(न्त) षस्त्नो उभयतोदन्तः दन्तपङ्किरखवाद्- । उम् अव्य ऊ-बाण्डुमि। (रोषे, र्स्लोकारे, श्प्रन्ने च । 

त्रादेयः । उभयद्नपङ्कियक्ते मलुष्यादौ । “पचन् स्टगान् | उमास््लीशोः भिक्खमा लच्छीरिव ऊं {गवं माति 

मनुष्यांड व्यालं चोभयतोद्तः” मनुः | स्त्रियां डोप । मन्वते पतित्वेन साक वा | शिविपल्नााम् !द्मायाम् 

| 
न 
६ द्ब्ादेथाभाश्रपन्ने तलँ वाँ स्त्रियां वा ङिष् । “भयतो - ^“ सेति माला सपरे निषिद्धा पञ्चादमाच्छां समुखो, 

3 द्न्ताः प्रजाः प्रजायन्ते" यतण्ना° १,६,१,१, | जगामेति कमार निरक्तायां रपाच्वं त्याम् । “यदा तपसे 

उभयलतोसुख लि उभयतो सुखे यख । दिम्खे ग्टहादौ पुँ वनं गन्तुञ्च मेनका | उ मेति,तेन सोभे!त नाम प्राप 

“ङभयतोमुखास्यां पाल्ाभ्याम्?' शत०जरा० ४,७,१,७, तदा सतो” कालिरषु° । "माला निषिङ्धा तपद्चे यदा 

सिवा स्वाङ्गवाभावे टाप् खवङ्ग त॒ खोष् | रभयतो- 

मृच्डो धेनुः “सवत्सा रोमतख्धानि युगान्य् भयतोमुो । 

द्ातद्छाः स्वगेमाभ्नोति पूरन व्िधिना ददत् । यावद्वत्- 

क्पादौदौमखंयोनौ चद््यते | तावत् गौः एथिषो 

न्नेया यावदुगभं न मुच्चति" यान्न°्डक्तो धेचभेदः । अ- 

ग्यत्र सूयमेव खत्क्रान्तिसंत्योक्ता | “उत्क्रान्ते त॒ प्रट- 

ल्छ चखोत् रान्तिसष्डद्धये । तभ्य सप्रददे नान्ता मावसुत् 

क्रान्तिसं्िताम्" विधा० पा० बहूानमन्त्ः। 

खभवतगभोष्णो सख्लो उभयतः शोभे यखा; चोभे्ादेषः 

६८ बा. भागय 

साययामुमाख्वां भवभक्तिभाविनो"चिवषु ° अतर पये उमेति 

अब्दः नामहेतुत्वेनास्यखाः अभ अा०अच्यद्ेति "पा ० 

खाकोपे टाप् | “उमामुचे विश्वफलाधरोषे ?“ऊउमामखन्तु 

प्रतिपद्य लोला” 'उमाङ्ूपरेय ते युयम् ”' “उमा गधूभेवान् 

दाता" इति श कुमा०। (“नियोजयिदकामस्तु उभायां 

चन्द्रेखरम्" शिण्पु उमामद्ेश्वरव्रतम् | ब्रतणशन्दे 

वच्छति | बे-बा०्मक् प्रसारणम् ।रहरिद्रयाम् धत 

सोढे (मसिना) उमाकटः उम्बः अौमोनः |५कोर्तौं 

कान्तौ, अथान्तौ च । 

३४२. 



खर् 

खमाकट ए" उमाया तखा इरिद्रायावा रजः कटच् । 

श्यतयया हरिद्रायाञ्च रजसि । 

उभागुर् इर त° । हिमाख्ये तख उमायाजनकलतवा- 

तथात्वम् | उमाजनकादयोऽष्यन । ताञ्च तदुतृपत्ति 

कथः शिवपुर दृश्या ! 

उमाचतुर्थीं सती उभायाजनदादिनम् चतरो । ज्येगशुक्तच- 

त्याम् “जै उशुक्तचतण्योन्तु जाता प्व मुमा खतो । 

तखात् खा तत्र संपूज्च स्त्रोभिः सौगम्यˆ्द्खये" ब्रु 

छमापति ष* &त* । सहदेवे सच यथा ताश्चपयेनै 

तत॒कथा शिष्यु० दश्या तन््रखक कुमारे च्च 

बसि ता एशमन्यलापि पराये दश्या | “मेनां यावत् खतो 

प्राष्व ह्साचचपतिव्रताम् | उमद्पा हि तपसा पति' 

पाप पिनाकिनम् '। काथोख ० उमाधवादयोऽप्यन् 

उसमावन न०डभाप्रोतये वनमलर । दएुरभेदे थोखितपुरे हेम 

. उमासद्ाय ए* €त* । महादेवे दर्गासहायततख्- 
गादयोऽप्यत्र 

उमासुते ०३८. कात्ति केये । तत्कथा ऋ ग्निकृमारशब्दे 

५५८ .शिकषुराेवदश्या | उमातनयपार्षेतीद्धतादयोऽष्यवल 

उम्र ष०ऊभित्ववयक्तणन्द' दुष्ठाति बु खच् । (दारोेकाणे, 

९मन्धर्भेदे च । ““उम्बरसुम्ब् खव व जगुरन्ये च षड्- 

मान्” हरि० १२८. । 

खम्बो स्त्री उम्+वा-क गौरा ० छेष एषो *वस्य बः । सञ्चरो 

तवद्ध पका या यप्रगोधमयोभवेत् । दखानलेन सुमृष्ट 

अधरम्बोति सा शूटता"द्ति भागप्र°चक्तायास् अखद्गपकय- 

बगोधूमयोभेञ्जययाम् । “उम्बो ककप्रदा बल्या लध्वौ 

पित्तानिकाप्ा? भागप्र* | 

खउभ्चर पु, उम्+बइ-क उत् रपरः । हारोद्गकाठ । 

उभि लि०्ड्भ्भ- इन् | पूरके | ततः कन्न °जाताद्यषे 

ढकञ् । न्प्र यक तजजातादौ वि* 

छम्ब न* उमाया अतस्या भवनं से्म् वा यत् । अतलोभ- 

बनलेले पक्त खञ आमो तला न° 

चश््ोचा स्तौ अध्यरोपेदे | ""ऋतस्यला एताचो च विश्वाची 
पूष्ब चित्वपि । उण्डोचेति च विद्ाता भा०अा०१२शब्न 

र गतौ घो*परणसश्रन्येट् | रति रौरोत् चवोर अरव; 

ॐर् एसी उरक । {मेषे सियाम् अजा०्टाप् | “अला वि 
नेभिरोषाष्ठराम्” ८,१४,१९, “उरा भेषोम् "भा ०रगन्तरि 

ल्ि° । “उरामथिरा बदुनेषु” ऋ. ८,६६.८ । 

उर.तिका स्तो ऽत, . शक्ताहारे अमरः । 

[ १३६४} खर् 

उरग इ्तलो०ऊर्ा गच्छति रश्+गम-डसलपञ् | ! सर्पे, 

स्तयां लातित्वात् ष पादगरन्यतया उरसेव तेषां छ 

गसनम् ।“भिच््वोत्यितं भूमिभिवोरगाणासु" 

विबोरगौ" “अङ्क लोवोरगत्तताः` 

अल्लषानलत्रे। | 

^वबिलमग्ना- 
९ ५ 

रः । रतह् वताके 
; 

'रमविधिशताख््याः शररीनाथवारे" 

च्धोग्त ! ४सौसके तख नागयोजजत्वेनाऽमेदोपचा- 

रात्तथात्वम् । अदशद् ५८१० विदतिः। 

उरगभूषण एु० उरमोगूषर्टमख । स्पभूषये भद्ादेबे 

उरगराल षठ० दैत० टच् खमा | !रूपराजे वाको | 
उरगोराज्ेव उपमि०्सर। २मद्ासपे च , “सैरेवो- 

रगराजरच्जवः"” माषः उरगेतटन्द्रदयोऽष्यभवन | 

उरगेन्द्रमृङ् रुहरलत्रसच्विधेः? भाषः | [तथात्वस् । 

उरगस्थान न०६&त°। पाताले तेषां तनरश्थितत्वात पाताचख 

उरगाशन षु°डरगानञ्जावि अथच €त° । सरपेभक्तके 
गरूड च मयूरे उरगभक्तादये ऽन । ““स्वावाखमाग 

सरमाथनकेत्यच्या भाष | 

उरङ्क स्तो उरसा गच्छति उरस्+गम-ड नि*। सपे स्वां 
जातित्वात् छप् । [ रपे च्तियां जातित्वात् ष् | 

उरङ्गम उस्ली उरसा गच्छति उरस+गम-खच सलोपः 

उरण षुस््ी क्य, धातोर्ञ्च रपरः। मेषे स्तयां जाति- 

स्वात् डण् । “हकोवोरणमाबाद्य च्डलयरादाय गच्छति" 
माश्था०६५ आख० | “व उरं जघान नव च्न्वांख' 

मवतिं च वादन”? ०२,१४,४,२दद् नव्से एणखामो । 

उरणात्ष ए," उरण्ख मेषसख अक्तोव अचति पुष्पं बख। 

द्रम (दादमद्न) शशषे | सामो त उरष्ठाख्यस्लला्े 
दूत्यो । तन्दते उरण्याख्या आख्या वस्य ति विद्मः 

उरभ्र इसी उरू उत्कट ्वमनि भ्चम-ङ एषो° उखोपः। 

†भेषे स्यां जातित्वात् छोष् र्दद्र प्रश्ले प° वामो । 
तख्ेदम् चर् | चौरश्च मेषमांसादौ ““हविषाऽचेन बै सावं 

पायसेन च वत्सरम् । मातृखहारिखजौ रम्ब थाकुनच्छाग 

पाषतेः। रेखरौरववाराङ्शाथेमोसे्यघाक्रमम् । मासाभिदढ- 

द्या ष्यन्ति दत्तेनेह पितानद्ाः'' याञ्च° | “द्ा्षिता 

ध्वाङ्घुखदमाद्धम्िषोरभ्वकुङ्राः” श्त पशष रख 

दपितलमक्तम् स च साग्यपशः “श्वा्तरगो- 

खरो दवस्तोरभ्वमेद्:पुच्छप्रभ्टतयो साम्या: खुर तनां 

खयुषास्ततेव “साम्या वातङ्राः षदं रंहाः कफपि- 

त््लाः। सधरा रसपाकाभ्यां दोपना बलवर्धनाः” 

हय भांखमौ रज्रः पित्तञ्च षावष्ह गुख्" । 

`, 
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खन् 

खरभ्चसारिका स्त्रो चोक्ते कोटभेदे कोटथन्द् पिडितिः । 
डररो अव्य उर-बाण्डराक् | †\ङ्गोकारे, २विस्तारे च। 

ञि अख गतत्वात् तेन सह समासःउररीकषत्य इति | उरस्य एण्डरसैका दकि. यत् । वच्सकरटेशगन 

“काल्पनिकः मेदमुररीक्त्य” साण्द० | घञ् उररीकार 

आङ्गोकारे पु | क्त । उररोकत खोठते लि° 

खरन्त लि उर-बा० कलच् | गिदुक् ततो बला० चतरय्या 

यत् । उरल्य तत्चिलष्टेथादौ लि° । 

उरञ्ज ए* मुनिभेदे तस्या प्यम् पाठान्तरे तिका ० फिञ् ओरशथा- 

यनि त्ख भगे स्तिवां ततुप्रत्यवख न लन् चौरयायनो। 

उरण्कदट् षु उरग्ब्धादयतेऽनेन कद्-च्-ष सखः । कवचे 

उरस् बलाय करडा ०८० अक सेट् । उरखति बलवान्भवतोल्य- 

येः चरस्योत् च्छैरशोत् उरखाम्(साम्)बभूय खास चकार 

छरस् न°क-अ्वन् धातोर्धरपरः। वच्ःस्यले | “कवाटरि्लो- 

शमनोरमोरःस्यबस्थित खौललनख तख" “लनितमुदम्- 

दस्यादद्कंरच्छरतोरःस्यखनियतनिषखस्रौखतां श॒खवान् सः' 

भाषः] “ऊरोखङलितसखन' जवनमं सबन्धोदुरम् " साखतो ° 

असख बनव ० अन्तस्य खकप् समा ° ̂ व्युढो रस्को टषस्कन्धः'” 

रघुः । “प्र्ेव शिचोरस्कंः "कुमा ०। कंचिन्न ।“हारोरा 

बनमार खा'' सप्रविद्धपद्यम् । तेन निर्मित अण् च्यौरस,. 

भत्रभेदे “रसः चेतजचेव दक्तःसंतिमएव चेति""कालि ° 
इ*उरोजातमालने च च्यौरणं भयम् । प्रये यत् खर । 

्वोगते | रश्र्ठो म*। तख ६तण०्यन्े अच् समा*। 

च्यदौरवब ्श्चप्रधाने | ऋषिभेदे एु० तस्यापत्यम् तिका 

फिञ् च्रौरख्ावनि | उरथवत् 

खरः प्रायसे नाख अ्थखा° अच | उरस प्रयस्तोरस्तो 
नि । पाठान्तरे तिक्घादिष उरसथन्टोऽपि प्यते उर 

अवत् फिञ भगांदिकायेद्च। 

खरसिज ० उरबि जायते जन त सप्रम्वा खलक्। 

खतोव्तोजाते स्वने । “शपरिपश्पुधिरे चेनं पोनेरुरसिजंः 

रेः" रामा" । उरङ्जातोरसिरुहादयोऽप्यन । 
“(केनानामरिदहेषु हारकोलाम्" माषः 

छरसिल विरः प्रायसे नास्म पिच्छाणद्रवच । प्रस्तो 

रख । पच्च मदप् मख वः। उरखत् तलाये स्तिया ङोप् । 

रस्कट पुज उरः कद्चते खात्रियते;नेन कट-वञजये" करणे 

क । ध्वाज्ञानामुक्वरोयभेदे तदौवे यज्ञापवोताकारे ३बस्त्र- 

भेदे अ । ( वकवा्धाङ् ) । लिका | 

उरस्तस् अव्य°उरतेका दिक् तरिः, पञ्चम्यादययेः तसिल् बा । 

१ दये कदे भवे त्वे रष साद्य च अतर ङित्वात् 

भगौ [दकार्येम् | 

[ १३६१५] उर् 

सखरितखर दूतिभेदः | [ ल्यट् । उरसतराचमप्यत्न न | 

उरस न° उरस्त्रायते ल्र॑-क । वक्तोर के कवचे | करथो 

वकमणा 

बाभ्य्रखेन वक्षो यख विदारितम्?› छतः निर्पिताधे" 

यत् । रपु 

उरौ अव्यन^उर-गतौ बाण क् । १अङ्गोकारे, खरे च | 
चेदि लजि गलिलम् तेन समा० । ल्यम् उरोलत्न 
“^तड़रील्लय कति भिवाचस्यत्ये प्रतायते" साञ 

उरोकार एु° ऊरः +ं-षञ् | १खंक.रे, विकारे च। । 

उरोक्तत ति" उरो+ल- क्त । १अङ्गोढते, २विस्टृते, च । 
उरु ति° ऊथु-ऊ चलोपो खञ्च । !विधाले, रटति च 

“विश्लोयं दटवुरम्बरप्रकाशः तेऽगाघध" निधिखरूमन्ध- 
सामनन्तम्' भा० चआ० र्र्खण | रेवङ्ले निर्ण 

“उविजाता उरुकया''छ ० १,२.९६, `'उरुत्त~) ब्ह्धनि- 

वासौ" भा० “रथे युडज्न.रुचक्र ” । ४ विस्तोख” च 

इन्व विस्तर यत्तत्वात् । “जनास उस्च्षातं छज- 
निमा चकार" ऋ ° ७,१० ०,४,“.सखस्तिमदुखचितौ ग्ट्यो ह" 
०,८४.१, उरूगायः ` 'डरूगब्यृतिरभयानि" च्छ 

९९८ ०,४, अहोचिदखा उर्क्तिरह्ुतः'' २,२६,४, 

(अन्या मिषहर्धारामरङुतम्” ८, १,१०, ““उर्प्रथाः 

मथमानम्'"यजु ०२०,९६., “गाथयोरौ रथ उर्युगे'" ऋ ° 
८,६.८९, ।५ द् च. गतोङ्मागौ;'*साषः भाषितटु स्क 

त्वात् ज्ञो टतीवनद्यचिवा घु वत् | उरते उरुणे यादि 

स्वां यु्वचनत्वात् वा छष् । “शिरोभि ग्टहोत्वोरषौ' 

स्जमारक्तव ससः'` मतः उरो्वः षय्वा° इमनिच् | 

छ{रिमन् तद्भाने । पक्ते त, उरत्व न०|। तल् उरुता स्त्रो 
खण श्रौरव न°। तद्धने । 

उर्काल इण उद्ः कलःपाकेऽख | (राखालल्शशा) १मडहा- 

काचलतायासू'' रलमा०। अम्मो शदर्घकाले । 
उरुक्रम इ० उरवः भूम्यादिव्यापकत्वात् क्रमाः पाद्वि्तेषा 

चख } वामन्ये भगवद्बतारे' 'यख्ोरुषु विक्रमरेषुधि- 

कियन्ति भुवनानि विजा” ० १,१५४,२, ^यद्छ विष्यो - 

रुरुष पिस्तोेषु लिसख्याकेषु विक्रमणेषु पाद्परचेभेष 

विश्वा शर्वाखि भवनानि भूतजातान्याच्धित्य निवसन्ति 

विन््; सतृयते' भा०। दूति तख्योर्क्रनत्वे लिङ्गमुक्तम् ।` 

५ न इन्द्रो ठहस्यटिः शं नो "विष्ण रबक्रः''बट ० १,६, 

६, उरू" विद्लोखं ऋामति पादान् विक्षिपतोन् रुक्रमः 

विच्छ्; भा० | उद् प्रधानः पदमाश्रम' क्रामति-क्रम- 



खक् 

आच त° | भगवतोऽ्टमावतारे २कषमदेने च ।'खटमे 

नेरुरेव्यान्तु नाभेजात उस्क्रमः | दर्थेयत् वं धौराणां 

स वषामात्मनारतम्" भाण स्क श्व ऋषनणन्द् 

विदति ह॑श्ा । 

उरुगाय षए.उरुभिः श्रचै्गौयते गम्यते वा गे-गाने गाङ् 

गतौ वा कर्मन्डि धञ् | परमेश वाचदेवे “नीरलोक 

खर्गाय ] विक्रमे"? ऋ ० ८,२९.७, “ख रभिर्व भिमो तव्यः 

बह्ष् देयेष गना बड्को नता "भा °बङ्क)त्तिरिति पे 

गौोयते गायः कौत्ति रत्व; “अल्राङ् तडुरुगायख् 

विष्णोः” यज्“ ६,२, “"विष्य उरुगायेषः "जुन ८,, 

अः पार्थिवानि ल्रिभिरिदवि खामभिरर् क्रमिशोरुगायाय 

लोषसे' ऋ०१.१५५.४, "उख्गयाय उरूगातन्यायः' 

भ7० । गादः गलौ भामे गज् गायो गतिः कम०। २बि- 

सोसखायां गतौ 'सलोममह्दुरुगायं प्रतिष्ठां दहा "कठवज्ञो 

“ङ्गाय विष्ताणों गतिम् "था *भा० ^“असम्बाधाचुरगा- 

यत्तोऽभिध्यायत' ङा०ण०्उरूगायुव तोविद्तोखं गतीन्"? 

मै गाजे घञ कम । ३गडकोत्तं ने । “(प्राण वाता- 

योङगाव कुख्ते › यत व्रा ०,१,५,१४, 

उरुचनच्तस् नि* उर यथा खात् तथा चरं चच-अद्न्। 

१महाद्थेने"“वाषटतन्ा उरूचचता नराः?" ० ८, 

१०१२. त्वात् रयं घु.“नभोभिररुचो नन्वि 
शान् ६,५१,९ .थं नः ख्यं उरूचच्चा उदेतु, *७,१५,८, 

खरुजमन् नि ° उर्वी लमा चितियेन । वहुभूमि युक्ते उरुष्या, 
च उरुजमन्नपयुच्छन्)' दूय ०६,४,३, 

उर्जुयस् ति ° च्वि-अभिभवे करणे अच्न् उरु योनेगोऽख 

विस्तोख वेगे । वेगेन सव्वामिभवात् जयसस्तथा- 

तवम् । “उरजयसमिन्दुमिः''ऋ ° ८,६,२ल. “उरजुय- 
ष्टम् 1वश्लोख बेगम्'' भा. | “उरुज.यं तयोनिमा- 

दतम्" ५,८,६, सेष्टानः पूतना उङ् च्यः"'८,३६,१, 

कून्यव जयसोनेगायकद्ाद्श्नन्ततया प्रयोगात् तखा 

दन्तकक्यनः प्रमादिकम् | 

उरूचि लि०्डङ् यथा तया जुयति जि किप् बेटे निन 
ठक् । जु-गाशक्िवा । प्रभूतमतिुक्ते । "“खर्कपय 

उर्ज्वयः कणध्वम्'" ऋ, ७,२९.२,८खखज्.स प्रभूत - 
मनः:'' भा | 

` उर्ख्ड ए* उपद्रावके अद्वरभेदे। “खलजाः शक्धुभङ्ा ख 
सुख्छा गे च मटूमटाः | कुग्भर्श्का अयायवः । तानस्ा 

जह्मस्सते प्रतिबोधेन नाव" अव० ८३१५, 

॥ १३६६ ¡ उङ् 

उर्बिल लिङ एत् निल्मद्य | टङच्छद्रयुक्तं पाले 
स्याद्या खलो गौरा० छण । “ययेषोखा भिद्येत वा- 

भिन्ना नवा स्थाल्य विलो स्यास्छामिभं पव्यवभेत्" 

अतण जा०१.६, ४.८, 

उर्ल्ञ एउ ६्म्योऽद्भ्यो जायते जनयति न्तम तये जन - 
ड एषो० अङ्ञोपः। प्रभूतपयोजनके 1 “मवारुञमभ्यवेति 

रजम्” ऋ ० 2.,७७.9 .“'उर्ञ' प्रभतानासपां जनकम् "भा + 

उर्रौ अव्यन्डस्रातिरा-बा०कौ | }चङ्गोकारे ९ विस्तारे च। 

उरूलोकं न° उर् यथा तया लोक्यते लोक-कम्मीख्ख 
चज. १आअन्तरिक्े तख सव्वंलोकेभ्यो भहच्वेन 

ज्ञानात् तथात्वम् । (कालखाल्षदिभां समततः परमः 

मडइत्'*भाषोक्तेखस्य परलमहन््वम् # ममान्तरिशेमरुचोक- 

मस्तु” ऋ०१०.१२८.२ । कम्म ° । रेरठलोके पु० | 

खर्वु इ० र् वायति वे शोषे क। एर्डश्छे “शम्पा 

कोरप्वषामूषाजिगन्धानिषाच्छदेः' चद ले कत् 

वलंब । राबमुकटस्तु उरुदकस्याने उपक्र चकार 

घ्रषो० श्षाधु । 

उरूवूक ए उड वायति वे शोषे ख्ख्काद््यचः'ज्ा* 

जि*। रकतं रण्ड “एनस वावारखत काय्यं खन् क तयाद्मी- 

विल्वशाकप्रष्टतोनि उष्णानि स्वादुतिक्रानि वातप्रथलं- 

नानि च^सुखु, ।“पटोलषात्ताकृकारवेक्ञकटु किकाकेदुको - 

खगूकपपंटकक्षिराततिक्तरकटकारिटकोषातकोमेतकरौराट- 

खषाकषुध्मप्र्टतोनिरङक्तपिरदराण्टाङ्ष्द्यानि चचख्षनि 

कुश्मेहञ्चर श्च सकासारचिद्धराखि च स्तः । 

उरुव्यचस् लि*उरू विचति व्यच-व्याजे (वियेषव्याप्नौ)बच्न् 

अतिव्यापके | "खओोरुव्यवाः एतास्” ऋ१३,५०१ । 
“उरुव्यचाः प्रमूतव्याप्निः "भा ०। > विच्तीखें "र ख्व्यचसं - 

महिने? ऋ ७,३१.११ । “उर्व्यचसा विश्लोे'भाग। 
^ममदुखव्यचा अदितिः” ५,७६.६ । “छर्व्यचसो- 

धाम्ना पल्यमानाः'' यजु ०२७,१ ६, 
उषा लि° उश खनोति षएन-विट् छा वेदे षल्म् | बड 

दातरि “मङोमकभ्यम्दषामुरजुयः" ऋ ५,४१, ६ । 
“खर्षां बद्ातारम्'भा.। 

ख्य राय एषो यजस'"यजु ०७,४.,अख व्याख्याने खर्व 

रतत उरष्यतोरशषकम्ा" नेददो० | “खर्व्वट्ग्निः 

पिलोरूपस्यो'' ° ३,५,८ । खरष्यत् र्द भार । 

“गोपीये न उरुष्यतम्” ० ५,६५.६ । 

उरुष्य रचये परण्सकण सेट । उर्ष्यति कौरष्योत् | “क~ 

+ + 



+" क्रा र क क ष् (अक्क 

उरो 

खष्ष्या स्त्रो उरुष्यं रसणमिच्छति क्यच् अ यलोपः 

रशखेच्छायास् | “उरुष्या पायुरभवत् सखिभ्यः" ० 

६,४४.७ । “उरुष्य र्षयेच्छवा"भा० कतोवाया लुक. । 

ततः उ ।“उरष्य्, र्षणेच्छावति “शमे मा पोता यशस 

उर्ष्यमोरथम्” ऋ० ८,४८,५ | “खरुष्यवः रचा 

कामाः 

खङूचो स्तो उरुयद्धतिकिप रप् अखङ्धोपे पूष्बांणो -दौ घ; 

्तिव्यापिन्यां स्तियाम् । “उचो विश्वे यजते नि- 

पातम्" ऋ ०४,५द६,४ । ५ न उद्व भवत् सधाभिः” 
क, ७,१५.२ “विश्रयमाणो आमतिमृद्चोस्? ट ° ७, 

४५, याते जिह्धा मधुमतो मेधा सम्ने देषेषच्यत 

चद्व ० २,५७.५ । स्त्रोभिच्रे उगच_ तथार्थे शसा- 
द्ावति उचः उद्वा दूव्यादि। 

उरूखस् ति० उ दोघ नासिके तख नसादेशः वेदे 

जित्व द्ःख | ट्.षेनादिकायुक्त उद्णसावद्चटपा" 

चर १०,१४,१२। 

खशोज ए*्डरसि जायते जन--ड “ले विभाषा" पाण सप्रस्या 

खक् ।. स्तनोखने “द् घ्युरोल इयम् गऽचोतचम्” ““रेजाते रु- 
चिरडथामुरोजक्न्भोौ ` माषः स्तनादिकं ्च्छद्पेय जन्य 

काके उत॒पच्नमपि यौवने उद्भिद्यते । यथाह भाव- 

प्रकषा०। “जालानां शुक्रमसख्येव किन्त सौच्छान्न दश्यते । 

लिषां तदेव ताङूख्े पुषत्वादय क्रिमेष्यति कुमा नां 

` प्रफङ्धानां गन्धः प्रादुभेबेद्ुयथा | रौनराच्यादयः 

खां नारोष्ामपि यौवने । च्नायन्ते तत्तवोनेदो स्ेयो 

न्याख्यानतःस च”| तथा चपुलां रोमराजोश्यश्ुप्रष्टतयः 

मारीणां तु रोमराजोस्तनस्तन्यात्तवप्रष्टतयः'' । न्तत 

बश्तनोद्धेदकालश्चुः एकाद् गव्षादुत्तरः ख्टतावक्तः । 

"अटवा भवेद्रौरी मववषां त् रोद्हिव । दयने कन्वका- 

= ओका तत द्धं रजसा” छन्त, ख्टतिः। षरदमपि 

वश्भादितविभयम् धातमेदेन तत उन्तरमपि भवतेति लोके 

हश्यते सभ्भावनाभिया दथमाव्दाद्शाँक् देयेति तन्वम् । 

छंशते व हादशाषापरि रजःसन्भ्रव खक्तः | "रसादेव 

रजः स्त्रीणाम् मासि मासि ब्रह सरगेत् | 

इादशादृद्धं याति पञ्चाथतः चयम्” रजःपद ्लनोद्ध- 

भा०) 

तदषौद्- 

{ १३६७ ) 

दशयाष्य पक्षस् । गभि ख्या; पोनस्तनत्वे दुग्धबङ्डत्वे च | 
४५ । € 1 

कारयनुक्गम् भाण्प्र० | ̀  स्टोतगर्नायां स््रोणानात्तव | 

बाना ख्ोतखां गद्यावरोधादात्तबं न खषति तदेव | 
॥ 1 ४ । = 1 

प्रतिड़तसूद्च सागतमुपचोयमानमपर। भवति येषद्चोद्घतर | 

२४२ 

खरो 

सागतं पयोधरौ याति वक्नाद् गर्भिरयाः पौनौद्धौ ए्यौ 

चरौ भवतः "इति । उरोभूपरश्धतयोऽप्यल “उरोभुषा कुछ 

युगेन जभ्भितम्” नेष० । 

उरोभूषण न° उरोभूष्यतेऽनेन भूष-करये च्यट देत० । 

श्वच्चोऽष्कारे हारे । उरोभूषयति ल्यु । तदये नि । 

उरोददतो स्त्ली वैदिके छन्दोभेदे । ““हतो जागतस्तय्च 

गायला; | पथ्या पूज तृतीयः । न्य सारिखो द्वितीयः । 

स्लन्वसोवो कौट: । उरोडृहतो याखख' कामा 

उक्तेः याख्लमते दितोयचरण्खय जागताव्मकवचे ख- 

नैषां लयाखां गायनाककले च सा भवतोत्ययः । 
उरोहस्त न° उरसि इ्लचपेटावातोयन । बाड्युद्धभेदे 

बाह्छयुद्धप्रकारः भाग्स०२२अ०. दशितः यया 

“करस ण पून्तु लत्वा पाद्ाभिवादनम् । कक्तं; कच्छां वि- 

धन्वानावास्छोटं तन् चक्रतः; । न्धे दोभ्यां समाङव्य- 

निहत्य च मृङम्धः। अन्गमङ्ग: समाक्किष्य पुनरास्फालनं 

विभो ! । विल्रहस्तादिकं लत्वा कच्छाबन्धं च चक्रतः | 

गलगख्डाभिषातेन स्फ खिक्गोन चाशनिम् | बा्पाथा- 

दिकं शत्वा पादाहतथिरागभौ | उरोष्स्त' ततचक्र 

पू्यङ्न्भौ प्रयुज्य तौ । करषंपरीड्नं कचा गर्जन्तौ 
वारणाविव । इदन्तो मेषसह्ाभशौ माह्धप्रहरणावभौ । त- 

सेनाषन्यमानौ त॒ अन्योन्य' शतवोचष्णौ । सि 'हाविव स 

सक् इावाठष्यारष्य बुध्यतम् । शगेनाङ्गः समापय 

बाङ्भ्यासुभयोरपि | श्ादत्य बाह्धभिच्ापि उदरं च 

प्रचक्रतुः । उभौ कटय सपार ठ तक्तवन्तौ च धि- 

चितौ । अधोहस्तः सकण तद्रसोरसि चाक्षिपत् । 

खवोतिकरान्तम््याद्' पभङ्गद्च चक्रतुः संपू मूच बाड 

भ्यां पू्ीकुम्ध' प्रचक्रतः । दण्पौङ्ः यथाकामं पूषयोगं ` 

समटटिकम् । एवमादिनिबुङानि प्रक्वेन्तौ पर्रम" । 
व्याख्ातद्धतत् नोलकण्टन “कैः दम् से; कश्य) 

प्रकोषगतां रञ्ज्" धुन्वानो । यतः तन क्ते च्यास्फोटे 

चक्रतः बाहनृलास्फालनेन ङ्गद्बन्वरच्ल् शेषः कम्यथ- 
न्तावित्यर्यः | विलहस्ताद्कं शस्तखयातिवेगेन खाज 

श्चनप्रखारण्णोपयेधचचालनमु्टोकरथानि वितरहस्ताः चा 

दिपदात् परादथ्याभ्याकृद्धनादि | कक्षदाब्न्व परसखरक- 

वायां स्तौ ठ्वा बन्धनम् गलेन नण्डेन भालदे- 

श्ेनाभिघातस्तेन पाषर्सटशाङ्गत्वात्तयोरभिषातिन वि- 

स्फ लि्गोत्पतत्याऽनिं वज्ञ,मिष सद्धजत्रिव्यथैः। बाह्धपा- 

दिकं चरणपाय खादिषन्दाथः । पादाभ्याम् शराहता ` 
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शिराः स्ञायगोयाभ्यान्दौ दद्ग्रहारौ नाङोपय्य न्तभपि 

जेदनाबन्तावित्ययः | उरोहस्त' उरसि चपेटा प्रहारम् । 

पूकृम्भौ दिल' परस्परः हावपि चक्रदरिति वक्तम् । 

तलेन चपेटया । चखाटत्य जन् देशे र्ट" ऊत्या बाडभिः 

बह्त्वाहूावपि मिथः द्रम् आदाय प्रचक्रतुः प्रचिचि- 

पठः ल विचपेऽख छान्दसं ख्पम् । ण" कयां सपाशः 

च प्रचक्रतुः | तत्तवन्तौ तन्तस्तनकरणं ग'लसङ्ोच दृत्यणे; 

तहन्तौ । अधेहस्तं उद्रखाधस्तात् स्तं कत्वा हस्ताभ्या 

मृदरमातेद्यर खक्गर्ठ स्वोरसि च कण्टोरःसमोपे अनोय 

च्छाकिपत् अस्फरलितवान् | ्ष्ख भूसम्ब्न्धेन जातः 

भक्घ' पराभव" वाभ्यां उदट्रादिनिपोड़ने सम्प सू 

दष्यपीड' मूररेयोगं योगोविखभ्चवातनं तञ्च एखम् । 

अच्यत मष; पात" प्रदश्यं अन्त्र पातनमित्यय; एवमा 

दिजियुङ्कानि पाद्ाक्ण्शोषपक्योकर्छादोजि" 

(अ)ज जोवने वा॒चु° उभ अक० पचे भ्वा० पर० 

लेट् । उ(क)च्छयति ते उ(ऊ)च्लंति । च्रोच्जिंजत्-त 

खौ्लीत् | उ(ऊ)जेयाम् बभूव शास चकार चक्रो 

पचे उ(जर्जाम् बमूव खस चकार । क्त उ(ऊ)च्जि'त, दे 

जलन्विते | खिण्न्तत्वे उदङ्धिते वि *द्बादिरय्मिति बह्वः 

उ(ऊ)सप नाभ इ० उर्णेव छलः नाभो गमद खच् समा 

खवः । लताया (माकडस) दोवादिरयभिति केचित् | 

उ(ऊ)ण स्तो ऊणेयते अ च्छाद्यते अणे-ड हः । †भेषादि- 

लोज्ि २ललाटस्थलोमसमून्मके त्रिक्र्निदे । “ललाट 

पड़ नवनलिननालमभङ्तन्वोयमूरौा परिस्फ् रति" काद्०। 

दौ्घौदिरयमिति बहबः 

ख(जोद दाने ख्ादे सक० क्रोडायाम् आकरभ्वा०न्मात्न° 

सेट् । (ऊ) यदि दौ्ादिर्यसिति बहवः । 

उ(काद्रं ष उदे-रक् । लघविडाके (ङदहिराल) दौर्षादिर- 
सिति बह्वः | । 

(ज्वं हह्ायां भ्वा°पर°सक° सेट् । उ(ऊ)व॑ति चौर्धीत् । 
किंपि वलोपे जः उरौ दोर्वादित्वे ऊरौ इति भेदः | 

उव्वै ष०उरवी एथिवो सद्चारस्थानन्ये न्यस अथ °खच् | 

१टचिबोसञ्चारि खि पिटभैदे ताण्डय्०ना०्दण्डः) २कपि- 
भेदे ततः विदट्ा° ञ् । च्ोर्व तद्पत्वे घुरी । 

उवट षु* उरं यन्ना तथाऽ्टति अट+अच ६ैत०। बतृते 

लिका° । लख द् चौज्ञम्फादिना अटनात् तथात्वम् | 
उर्वरास्लौ उर् शद्यादिकमच्छति ऋ-अच् दैत ०। १सर्वचखा- 

{ १३६८} ॐ> 

विञ्चः रचधिकेति°उवैरमधि जातमख तारका० इतच् 

उवेरित आधिक्ययुक्त (उपचान) अथक | उन् महत 

ऋच्छति ऋ-अच् ६त० । अद्यरोभेदे (कलानिधि 

निधिकपूरतिलकोव्वंरा” काशोख० । 

उर्वरासा लि °वरं भमि" सनोति सन-विट् डा । मूभि- 

विभाजके पुलादौ ““शेलासां ददय॒र्$रासाम्?” च््र° ४, 

८.१, उवराशां एुवसम्'' भा०। २उव्वराविभाजके लि* 
#॥ नः सह्भरमुवरासाम्. दै,२०,१ | “डवै 

राशां मूमोनां सनितारं सभक्तारम्” भा०। 

उर्वरौ स्तौ ऋ-गतौ वनिप् ङोप् वनोरबच । श्याधिक्यप्रा- 
प्रायां सियाम् ““चऋरोषधीनामह' टश उैरोरिव साधया? 

चअथ०१०,४,२. च्न्यलिङ्ग उर्वन् इत्येव ८ 
उर्वरयं ति°उर्वरायां भवः यत् । सवं थसयादपभूमिभवे स्टमेदे 

“नम उवर्याय खद्धाय "यजु ० १६,३३,रद्राध्याय; । 

उर्वशौ स्तो उदन् अञ्मते वथोकरोति उर+अथ-क गौरा० 
डोष् । ख्गेवेश्यामेदे । अशरोभेदाच अश्रः श्टे -छक्ताः 
ष्यञ्च नारावणथोर्् भित्वा जाता यथोक्तः इरिकंग्टष 
० “नारायणोर्' निभिद्य सम्भता वरवर्थिनो | रेक 
दयिता देवो योषिद्रलः किमु्ेशोः 'ततञ्च क् नारायणो" 

कारणत्वेनाञ्चते प्राप्नोति अश-क ङोष धन्षठः। इति 

विद्धः । इयमेव पुष्धरवसःपल्ली खासोत् । ""शतोनध- 

खोत्तभरोपकमेा द्रवा यड चतो देवः । तवैव 
भञ्चाञ्चकमे सदारा प्रो्थोमश्यरसां वरिलामः' ६५४ 
च्छ०^युद्धरदाः इतोविदानिलायां समपद्यत" द्युषर्म्य 
“षट् दता जच्चिरे चेलादायु्धोमानमावदघ्ः | दढायुख् 

वनायु शताबुखोकं्ोद्धताः” भा०. खा० ७५अ० । 

सा च इन्द्रलोकगताच्ल लख समोपे . रिरंसया गत्वा 
तेन प्रत्याख्याता तस्प्रौ शाप ददाविति कथाभा० वर 

४६अ० "“तव पि्राभ्यदुन्नातां स्वयञ्च ग्टहमागताम् | 
यकानां नाभिनन्द्याः क सवाणवश्चगताम् | त्छाच्य' 

नरन; पाथ! स्त्ीमध्यो मानवर्जितः । अपुमानिति 
विद्याः: भरण्डवदिचरिष्व स" रनदोभेदे उग्गोतीर्थणब्ट 

उदा०। 

उर्वशोतो्धं ल मारतोक्ते तोयमेदे । “ब्व थोतर्धमासाद्य । 
ततः सोमाशरम बुधः” भाग्व०्८४ । तद्धनद् पम् । 

“खें र्तिकायगे गत्वा चैव समाहितः शोड्ल्ये 

विधिवत् खात्वा एरूडरोकफलं लभेत् “भा ०अतु ०२१अ०। 

खभूमो^“पततां गणे; पिब॒ खा्गमुेरा "माषः रमूमिभाने | उववैभौरमण इ०उवथौ. रमयति रम-च्छ दैत०। चन्द्रे 
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बध्पुले पुष्धरवसिन्टपे उभशोवङ्गभादयोऽष्यत्र । 

उवार् ए०उसू-यया तया ऋच्छति उण् । कर्कञ्याम् । 

स्वाथे "कन् अनव । “जर्गारुकमभिय बन्धनान्छन्योमेत्लोय 

सन्डतात्? ऋ ०७५९६, १२, । यज् ०२,६, “ड ग क्षमिव 

बन्वनादितो मुक्लोय मातः" ४.७, अख स्त्रीत्वमपि 

अप्राखिजातिवचनत्वात् ऊः । उर्वाः तदथै ' छिन्धयख 

बन्धनं भूलमूरवार्वा दव" अयण ६ै,१४,१, 
उर्वो स्तो ऽर्+गुखवचनल्रात् स्तियां वा ङ्गेप् ! एटहच्ववु- 

कराय खियाम्“"उ्ी" च्जप्'उर्यद्टे उदा०२एथिव्यां 

च तखादहत्त्वात् तथात्वम् ।“'तेर्रींनिह्ितचलत्पद्' प्रचेले 

साधः । “अनन्य थासनामुर्वी थथासेकपुर भिव” ““स्थितः 

सव्व †चतेनोर्षोम्" रघुः वेदे “पां घलुगिन्यादिना''पा० 

श्षपविभक्तो डियजारेथः “"विन्नचोद, उवा व्यश्चौत्"" 

ऋ० १,९.२,१२, "उर्विया महतो" भा०८प्रतीचौ चु 

शविया विभाति" १,६२,९ । ३नद्याम् निर् ° । 

खर्वोधिर ए° उरश धरति ऋ-अच् ६७०] पववत तेषां 

कोलकद्पेण खवषटम्भनेग परथिव्याधरकत्वात् तथात्वम् 

धूषरादयोष्यत “गभ ऽभवत् मुधरराजपत्याः” कुमा ० 

` छर्वीधव ए२६त०। एधथिशोनाये राजनि। उ्थीयोवीश्चर 

तच्नायादयोल्यत् 

डर्वोश्धत् इ” उभ विभक्ति धारयति पालयति वाग्ट-कि् 

ठक् &त०। ¶पवते राजनि च णवं एयिवोण्टडरणोष्टद्ा- 

दबोऽष्यल्न | “उद्यति द्म वद्ग,तमालिभिेरणोषटङ्ुवि तत्र 

विष्ष्य यत् । खलुमितोऽपि हि बषपनिरीकच्चणात् व्यभि- 

चकार न तापकरोऽनलः" नेषण० तत्र धरणीष्त् राला 

। यपेतच्च अत्र व्यभिचार साधनसमानाधिकरणाभाव- 

† प्रतियोगित्वद्पः तेन साध्ये तत्सम्भवः तादथव्यभिचारञ्च 

ङपाधिक्रादे दिन्तामणौ अङ्गोकतः तञ्च उपाधि शब्दे दितम् 

खर्वरह ए° उव्यां रोहति र्ह-क ७३० । च्चे “ह्र. 

| स्सयोर्गोर्ह्वज्ञितन्तुभिः'' माघः 

 उश्या स्लो उरोर्भा५ मा०व्यत् उलोपदच । मत्वे ““र्द्राणाछ्- 

व्यायां ष्ठादित्या;' यतण बा १,५.,१,१७, ““खर्व्यायां 
सन्त्व ” भा० 

उल दादे सौौवः)पर०सकण्सेट । च्रोलति चअौरत् 

खल प~ उलल-टाद्े कमणि षञररे क) खगमेदे “उलो- 

 खलिच्छो टषद् पष्ट धारेः यजु ० २४१११ “छ. 

लो्डगमेद;” बेद्दौ ०। ततः चतुरथ्यां बला०्य | उन्दय 

मतकसनत्रिश्टदेयादौ लि० \ 

{ १३६९ ) उल् 
(> 

उ८(ओओ)लड उत्चेभे इदित् वा चरा० उभण० पचे भ्वा० पर० 

सक°सेट् । उ(व्ो)लण्डयति ते उ(आओो)चण्डति चओौलि- 

लण्डत् त ओलशण्डोत् अयं लड़ ओत् इत्येके | 

उलन्दर(न्द्) ष “राजभेदे तेन निटेत्तम् अर'हाद्° दञ् | 

च्ौखिन्द्(्द्र)क तच्चिभ्भितष्ठरादौ विर 
उलप एन्नर०्वल-कपच संप्रसारणम् | शाखापलपए्रचययुतायां 

लतायाम् रकोभले मेदे न° (उलुखड) । ° नधोलपा- 

लङुतयेबलाभः' ““उन्तोखं भारलषुनाप्यल दुल पौ चसौ उत्व 

निःखहतरेण तयोर धस्तात्?' माषः | ४ 

उलप्य ° ऽलपे भवः यत् । रद्रभेदे । “नमोलोष्याय चोल- 

प्याय” यजु ० १६,४ ५, रद्राध्यायः 

उलिन्द ए°वल-बा०किन्द्च् संप्र*। देथमेदे उणादिकोषः। 

उलु लि"्डर् रख्छलः। १दइति र्टधियुक्तशब्दे च विवाहादौ 

स्त्रीभिरुद्धा्ये शब्दभेदे “प्रकारे यणवचनख” पः० 

प्रकारे दित्वम् । जलल उसप्रकारे । “द्धं रललध्वनिर- 

चार "नेष ० ""यत्तद्जायत सोऽसा वादिव्यश्ल' जायमानः 

बोषा उलृलवोऽनदतिष्टन् सध्वखि च भूतानि सव्व" च 
कामाख्स्मात्तखोदयं प्रति प्रत्यायनं प्रति घोषा उलूलवो- 

ऽुतिष्ठन्ति ङा° ° | “उलूलवः उद्ध्रषः विश्तो- 

सराः" शा०भा०। 

उलुप 6० चरु पायते रच्यते असमात् पा श्चरे-खपाद्ाने 

षघञ्यकरखलः । उलप्य | ““हथोलपषएलाकविद्धा- 

मेवजरत्कानारङनपैरिव" काद् ` 
उलुलि घ° उल-उलि । दद्धि चकशब्द् । “थम् घोषा 

उल्लयः केठमन्त उदोरताम्" अथ० ४,१६.६, 

उलूक ए°बल-समवाये जक संप्रसारणम् । १पेचके, जातित्वात् 

स्तयां ष् उलूकोसा च तान्रायाः कन्यायाः ्यन्याः 

कन्या “षट्. तास्तु महासत्वास्तामुायाः धरिकोत्तिताः' 

इयुपक्रस्य“ शुक शुकानजनयुलुकं प्रध्लूजञकान् "विष्णु पु ०। 

न्द्रो, कतव्य ३दुौ घन दरू तदे ४ भेदे । (उल्ख ड्) 

^त्वजति मुदसलूकः प्रोतिमांबक्रवाकः ` सावः“चगो घोलृक 

काकांश्च श्दरहत्याव्रतं चरेत्” नुः “द् लको बदति लो- 

घमेतत् "ऋ० १ ०,१६५,४, वि विधाचव सम्मोङा; काको- 

लख भक्ष्यम्” मलः । अन काकोलूकेरिषय् केः कालो- ` 
लकमिल्यादि विरोधे समाद्धारकत्वविधानः प्रायिकमिति 

गम्यते । ““उलक्ञान् षवे काको श्यनो श्योनान् व्यद्ध- 

यत भाश्ञ्रार्द९ | उलुकनामा दूतश्च बुधिष्िरादनां 

समोपे दव्यौधनेन प्रभितः यवा ““आाहूयोपह्भरे 
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राजच् लुकमिदमवोत् । उल्क ! गच्छ कतव्य ! पाडवान् 
ससोसकान्”' इत्याद्ना भा० उ° ५०अ० | उल् 

कश्च कोतव्यः कितव्यखापत्यम् । तदागमनमधिलयौव उच् 

कदूतगमनपरव उद्योगप्बान्मतं प्व ।8देभेे । “उलूक 

वाचनं राजन् रहन्षपजग्मिवान्'' । “"उरकादत्तरां 
खव तां रान्नः सपानयत्"' भा० सन्म, अण्ड देथः 

“प्रयया उत्तरां त्यादयः धनदपालिताम् इत्युपक्रम्य 

तस्य कोत्तेनात् धनञ्यख उत्तरदिश्विजय ए तद्य 

उख्कदे ख वसं नाञ उततरेयवरतोति गम्यते । ५ तदथ 

खपे च ““उत्तर' प्तोहेथ ये ते इगंसहा षाः। 

शआरोडन्त॒ भिमो वजगप्रतिभगौरषाः । उलूकः 

कैतवेयञच "हरिव ° ९९. 
उलुकयातु इ" उल्क्पेण याति या-तन् । अच्तरभेरे । 

“उलक्याव ए्ल्क्वात' जहि” ० ७,१०४,१२ | 

“उलकद्छपेय यातहल्कयातस्'' भा० । 

उलृखल न° अङ्गं खम् उल्खं षो तत् लाति 

ग्ट्ाति ला-क । धान्यदिकर्डनसाधने कामये ¶पाने 

(खरो) तञ्च यन्ियपाल्रभेदः। वन्ञक्षणशक्रम् 

“उलखललषले व्रल्िनानं चपौदुखरे प्रादेयमाले 

चदरष्लललखलं सध्यषग्ट्ोतमूडं टत्तम्, खषलं दकतिण- 

खण्खलात्” कात्या ° १७,५,३ । तदु्षरत्र ले ऽपि 

उदा० । “बनस्यतिभ्य स्येव छषलोल्खले इरेत्” मनु 

“स्फ सपगक्टन ञ्च हमज्ञोलखलद च । अद्भिस्तु परो्चणं 

शौचं बहनां धान्यवाससाम्" तस्य मनक्ताथौचं न्यस् 
खलूखलं शब्दस ॒ यस्ल नान्यया निशक्तिदभिता यथा । 

“खलखल एतृकरं वोर्ैरं बोधकं वोर मे कर्वित्यनवीततइलू- । 

खलनभयहगकरः पै तदल खमित्याचचते परोचेण" । | 

श्वाय कन् तताय “गे ग्ब उल खलके ' ० १,१२८ 

५ । तद्ख साधनत्वे नाश्य ठत् । उलेखलिक्षः । तत्- 

साधनके जने'"टनतोबृखलिक्ोऽपि वामः रगुलालौ घु 

उललूखलमुत इ* श्त । उल्ृखचेनाभिषूते सोभरसे 

“उलृखलच्तानामवदिन्द्रःः' छण १,२८,१,२,१ । 

चलत इ. उल्-बा* ऊतच् | अजगरषर्पे बलिश्च ० | 

उल्तृपिन ष्ण खो. म्भो; ख्पमस्यल् इनि रख ल. । 
पि्मारे अषरः | धरर दुखराटोऽपि तत्रव खउच्पन् 

ष्यपि पाठ; कचित् तनाय । 

उनुपो स्रो कौरव्यनागञ्र याभेद ततृकया भाग्या ०२४१अ,। | 
“उ्ष्यपाच एरावतङ्के लात: कौरव्यो नाम पद्चगः। 

उल्का 

वखाऽखि दुहिता राजन् | उलृपो नाम पन्नगो} साज 

त्वामभिभेकायमवतौे सषद्रगाम् , दटदेष पुरुषव्या! 

कन्दपेयाभिमूद्धिता। तां सामनङ्ग्क पत तवत्कते कुङ्- 

नन्दन ! | अनन्यां मन्द्यखाद्य प्रद्ानेनात्मनोऽनब) | 

अजेन उवाच । व्रह्मचव्यैमिदं भद्रं ! मस दाद्शवाभि- 

कम् ¦ धम्एाजेन चादिष्टः नाइर्माख खयंवशः) तव 
चापि प्रियं कत्तं मिच्छामि जलवचारिखि) | अनच्तं 
नोक्पूञ्च मया किञ्चन कर्िचित् । कथद्यु भाक्तं 
मे खास्षव परिप्रियं भवेत् | न च पद्यत मे 

ध्यया क्यों भूजक्गमि ! । उल्प्युदाच | जानाम्यङ 
 पार्डवेव ! यया चरसि मेदिनोम् । यथाच ते बद्मच- 

वयैमिद्मादिष्ान् युङः । परष्मरं वर्मानान् दरपदखा- 
कजं प्रति ।यो नोऽप्रविथेन्मोहात्य ठ हादशगाधिकम् । 

वने चरेदुब्रह्मचर्थसिति वः समयः कतः | तदिद् द्रौष- ` 
दौहेतोरन्वोऽन्यख प्रवासनम् । कऊतवांस्तत्र धर््ाधमन्न . ` 
धर्मं न दुष्यति। परिल्ाणञ्च कर्स॑व्यमात्तीनां रो 

चन ! । त्वा मम परिलाणं तव ध्र न ल्ष्यते । यदि 
वाऽष्यद्य धमोख खच्छोऽपि खाट्व्यतिक्रमः। सच तेभो 

एष खात्वा प्राखानमनाजंन) | भक्ताञ्च भज मां पाये! 
सतामेतन््तं प्रभो! 1 न करिष्यसि चेदेवं स्तां माष्ठपधा- 

रय। प्राणदानान्हागाष्ो | चर धम्पमदत्तमम् । चरण 
प्रपच्चाऽख्ि त्वामद्य पुरुषोसम । देनाननाथान् कौन्तेय ! 

परिरकतखि नित्यथः। साऽहं परणमभ्योमि रोरवीमि च डुः- 
खिता । याचे त्वां चाभिकामाञहंतस्मातकुर् मम प्रियम् । 

स॒त्वमातमप्रदानेन सकामां कततेमरचि । वे शम्पायन उत्राच। 

एवश्क्गस्तु कौन्तेयः पच्नगेश्चरकन्यया । एतवा स्तत्तथा ख्ब 

धरमषदिष् कारणम् । स नागभवने रालि" ताषषिष्वा 

प्रतापवान् । उदिनेऽभ्युलितः खये कौरव्यस निवेष- 

नात् | खागतस्तु पुनस्तन गङ्गाद्वारं तया ख | परित्यञ्च 

गता घाध्वो उलूपौ जिजमन्द्रिम् । दत्त्वा बरमजेयल 

जले सर्व्वत्र भारत !। साध्या जखचराः सये भवि- ` 

ष्यन्ति न शशयः" | | 

3 
उल्का स्तो उष-द्द्ेक निण ष्यक रेखाकारे गमनात् 

पत्तजःपुद्ञो । चम्नुवतृपात्रन्टे ६२४८ वतखद्प- 

फल 1द्कसङ्गम् । `"बपेतोलकाचपितचमरोवाभारो. | | 
दवषाग्निः”मेष.।'उलकानमि्षातकेद.ब व्योतोंषयञ्धावचानि ॥ 

च| 'उड्कापराते दिषां दाङ मोमादुषिड्ते तथा'" 

“शि्युत्क्तनितमेषु मङ्ोकान च सुवे मनुः | स्क.र- 



उल्का 

लंकालति पिच्िपन्बनेषु' क्किरा० । 

क्षम् श्रोपतिना यासां गतदिवि भवेद्खितेन गम्या ता- 

उलकाकारणसु- 

स्तारकाः सकलेचरतोऽतिद्रे | तिष्टन्ति या खनि- 

खनोद्धतयञ्च ताराञ्न्द्रादधोद्ि निवसन्ति तद्न्वितास्ताः | 

ओतांशषज्जलमयास्तपरनात् स्मरन्ति ताञ्चावहपवहमार्- 

तसन्विसंस्याः। पूव्बेनिले्त'सतभावमपागतेऽसिस्ताराः 

( ज्वलन्तखटेर नङ्) 
१ 

प्रसिद्ध 

पतन्ति कृच् सतायथेन'" । 

रेशुषक रणवस्त्रादिदो पिते (मशाल) इति 

श्दोपभेदे च । "दारां गते भानौ अमा- 

वाखा नराधिपः | स्ञात्वा देवाद् पि्टन् भ्या सप् 

ज्याय प्रणस्य च । छत्वा तु पाणच्राद्धं द्धिन्तोरयुड़ा- 

दिभिः । ततोऽपरहृसमवे घोषवेन्नगरे पः। लच्छोः 

सपूज्यतां लोका! उल्काभिश्ापि वेष्ताम् ति*त°््यो° 

उल्कःटाने दर्भे निणंयः। “ठलामस्ये सङसतांगौ 

प्रदोषे भूतद्यवोः । उल्कः हस्ता नरा; कयः पिटषां 

सागद्शेनम्' ति°त०ज्यो० चनात् प्रदोषव्यापिद्ये 

कार्थन् | उभयत्र प्रदोषव्राप्नौ परदिने एष, युम्मादिया- 

स्त्रात् ।^द्ण्डंकरजनोयोगोद्थंख यात् परेऽ्नि। 

वदा ञिहाय पू्ेद्यु परेदाः चखर।तिका "ज्योतिकं चना । 

उभयत प्रदोषाप्राप्रावाप उल्काद्ान' पूर्रीक्तपार्वणादुरो- 

धात्, न पृन्बैदिने भूता ये प्रकृवन्ति उल्काग्रहटमवेतसः। 

निराशाः पितरो यान्ति शापं दृत्वा सुदारुणम्" ज्योति्ब- 

चनात् । खउक्क)ग्रहणादि पिढञशयत्वात् प्राचीनागौ- 

विना द्िखाभिमृखेन कायम् | '"प्राीनर्वौतिना सम्यग- 

पसव्यमतन्द्रणा | पित्रयमा निधनात् कारये विधिवदूभषाणि 

ना ̀  मनुकतेः। तहानमन्त्रादि ति०त०्व््यम् । ४ज्योति- 

बोक्ते नाच्तलिकद्थाभेदे। “मङ्गला 

भ्वामरो भद्क्ा तथा | उलक्ता सिधा सङ्टाच दयौ. 

न्तेया महद् गाः"ज्यो°। तद्ानयनञ्च"वङ्किभान्रीननन्तता- 

लजन्द्र्ां च्छिविभाद्य द्यक्त : मतभेदेन छंलतिकानतत्रात् 

पूव्वंभाद्रपदचतुधैपादात् जन्नत्तलादाऽरभ्य एदेकास्ता- 

लिराटन्या करमेण भङ्गलादिका दथा भवन्ति देवं चतु- 

शिथतिनक्चने क निराटत्या अटौ दगा अवसेयाः ततो- 

ऽन्निमवि्भेष मङ्गला दान्ति्छो भवन्ति | एपमन्यत्ाष्य म् । 

ताखां भोगकालष्च ) ““एक्ाद्येकोत्तरा अ्योगनोवत्सरा 

मता; दयु मङ्गलाथाः ! एज्ञोषेः पिङ्गलायाः रदौ, 

धान्यावाश्यः, भ्वामयीः; वधाः, भटिकायाः पञ्च, 

` उनकाया; षट्, सिड्ायाः सप्र) सङ्कटावा; अष्टौ उषाः, 

दर वा०्भाग र 

पिङ्गला धान्या 

( १२७१ ] उसका, 

तेषां योगेन ३ दैव्षांमङ्गलाद्यानां भोगकाला इत्येव निर" 

दच्या अषोत्तरगतर्षास्तासां भोगकालः | अन्देशा{द्कः 

योगिनो शब्द वक्ते । 

उल्क्राचक्र न 

चक्रभेदे "उल्काचक्रं सर्वसारं मन्ध्रदोष्ादिनिरयम् | 
मत्याकारमूद्धखखं सर्वमन्त्र दिविसडम् | स्कन्धदेशावधि 

नाथ ! पुछपयन्तमे च| 

रद्रयामलोक्त सर द्यमन्तशुभाशुभन्नापक 

अकारात्तरमारभ्यहादया- 

विलिखिन् एष्देशं तु शुभाशुभविशुद्धये | 

नरयोदगाक्राच्नाथ| एकविशाच्चरान्तकम् | नेतव्यसाध- 

कोर्मन्त्रं टस्य सखदा्ृतम्। तथा प्रीशुभदं परोक्त क- 
.गाठादिषच्छकान्तकम् । हाविंथादि चतु्िशदत्तरान्ते 

- शुभं मनुम् | एचस्थयं नापि ग्टङ्भो या, खस्य ञ्च तथ 

भवस् । भीषेस्यञ्चापि ब्टह्कोयात् तद्र भ 

चरमाटकम् । 

प्रभो! । पञ्चलिंगादि इाचत्वारि शहरणान्तमेव च । भसत - 

कस्यं शु" प्रोक्तः खखपणान् श्ट प्रभो | लिचत्वारि- 

शवर्णादि णकपञ्चाथदन्कम् । सखस्यमन्त्रः सन्तो तु न 

ग्टह्होयात् कदाचन ! पुछस्थं ष्टण यल्लेन निरर्कमष्ा- 

सतिंदम् । भ्म गालख परोडाभिः देवता कुष्यतेऽनिशम् । 

दिपञ्चाशद्त्तरादि रकष मान्तिकान् | वर्णान् पुच्छ- 

स्थितान् प्रोक्तान् नेनस्थान् श्टणु वज्ञभम | | दिषदितमथ- 

सादि चतुषच्छनंरान्तकम्। अङ्ग लोचनमन्त्रञ्च त- 

तोऽन्धत् रषनास्थितम् । तत् सप शुभदं परोक्तं एतदन्यतम 

श्ट्णु । वैणवानाञ्च शवानां शाक्तानां मन््जापनम् । 

अन्यदेवेषु भक्तानां भ्रिखक्ति्दं णाम्", ।^^नच् चतुः ` 

षटटिस्त्िषटिवा वाः सम्भऽतोमताः | खरावि'शतरेकय 

स्यानं पञ्चव्थितिः। याद्यञ्चश्टताख्ा्टौ चत्वारश्च 

यमाश्तथा । अदुखारो विग च+कैपौ चापि पर, शितेः । 

उछति विज्ञेयो लुकःर; मूत ए च"दूति शिको- 

क्तविभ.गाभिप्राय' चतुःष रन्यकयनम् ककारस्य 

सत्वम्तेनेति गध्यम् | 

उल्काजिद् षु°उलकेष जिह्धाञख्य । रामा^ प्रसिद्धे राच्चसभेदे 

उत्का प्ख ए*उलकेञ मृलमख । प्रेमेदे ` वान्ताश्युल्कःसु खः 

प्रोतो विप्रोधम्मात् खक्गात् च्यत: मनुः (श्या 

सेगरोय)लि )द्{ति प्रसङ्ग जन्तुभेदे स्तो खोष् ` 

उल्क षो स्त्री उल-द)दे किप् उला द्]हेन कुष्णाति कृष क 

नौर ड. | उलकायाम् । “खगनिरोव प्रचमोऽटयाजः 

छादनिहिंतीय उल्परवी कनीयः" । `उल्कष्यस' 

जहीति ढनोयम् ̀  ,"उल्पुषीड् तमनराजोडङन्ति" रर 

ऋ: 
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कम् भूषन परिधावति । योगाचाच्छामिताङारो टेया- 

नामभवद् स्ः” | तद्य नचखल्रवियेषगत्या वर्षादिफला- 

दिकम् द०्स'०९अनजक्ञ्'नागगजेरावतहषभगोञर- 

इव्धगाजद् इना ख्वाः । अग्न्याद्याः कंचित् लभाः 

कमादहोययः कथिताः | नामा त॒ पवनयाल्यानलानि 

देतामहा च्िभाच्िसत्ः । गोकोयासश्विन्यः पौष्णः हे 

चापिभाद्रपदे। जरद्गव्यां चवणात् लिभं गाद्यात् 

निभ च नेव्राद्यस् । इस्तविशाखात्व) दा णयजत्यषाढा- 

इयः दहना | तिरूस्िखस्ासां क्रमादु्दङमध्ययास्य- 

मागंस्थाः। ताखामण रमध्यदच्विषावस्यितेकंजा । 

बोथीस.्मांनपरे कथयन्ति य्था सविता भमा्गंख। 

नश्चन्रा्ां तारा याम्योत्तरमध्यमाखहत् ¦ उदरमामौ 

याभ्यादिनिगदतो मध्यमस्तु भाग्यद्यः। दकिखना- 

कौ $षाढादिः कंचिदेव" कता मागः । ज्योतिषनागम- 

रशत विप्रतिपत्तौ न योग्यभखाकम् । खयमेव विक 

ल्ययिदु' किन्तु बहूनां मत वच्छ | 
उत्तरवोचिषु शक्रः छभिधपरुद्तोऽख्वष्दयं वा । मध्या 

मध्य फट्; कटफलो दचिणस्याच्च । अय॒त्तमोत्तभोनं खभ - 

मध्यन्द नमधमकटफलम् । कष्टतम" सौग्यादयाद् बोयिष 

यथाक्रमः नयात् । भरणीपूर्वं मख्डनलम्डच्चचदुषकं ुभि- 

चञरमाद्यम् | वङ्गाङ्गमह्हिषवा हो कक जङ्गदेशेष भयज- 

मनम् । अनोदितमारोह्ेद्पहोऽपरो यदि कितं ततो 

न्यात् | भद्राजरश्रसेन कयो घेयककोटिवषेपान् । भ- 

चदृद्यमाद्रादां हितोवममिताम्ब् यद्यसम्पत्यौ । विपरा. 

च्वामशुभकर' वियेषतः ब्रुरचेष्टानाम् | रःन्यमाना- 

क्रान्तः न्डेच्छाटविकाश्चजाविमोसन्तान् । गोन्दृनोच 

चदरान् वेदेहां्ञानयः सख.शति। विचरन् मषाद्प- 

इ्कश्दितः अखप्र या यङच्छकः; । धु त्तस्करभयजगनो 

नोचोन्नतिसद्रकरयच | चित्रद्ये ऽद्न्धो इन्त्रेना- 
विकाञ्छवरग्बद्रान् । दुखा परान्तस्लिकषनवाशिदट्विड- 

सशद्रान् । खाव्याद्यः भलितयं भख्डलमेतञ्चदयेमभयक. 

रम.। बह्मननदभिचलाभिटडये मिनभेदाय | अना- 
ऋन्ते युः किरातभवुं: पिनि चेच्छकून् । प्र्यन्ना- 
उन्तिएखिन्द् ङ्गा ञ्छ र सेनां च । ज्येाद्यः पञ्च चत्त. 

च्कररोगद्' प्रबाधयते | काण्डोराग्रसक्षमतृख्यान् खचादे- 
वानव । अारोद्ेऽल्राभोरान् दू विडाम्बलिगर्तसौ- 
रादान् । भाशयति सिन्ध सौवीरकं काथोशरख बधः। 
षषः षशगचन्न श्ुभमेतन्ख्डल' धनिढाद्यम् । भूरिध- 

मगोकुलाकुलस्मरखधान्य' कचित् सभयम् । नारोदध 

यूचिकगन्धरावन्तयः प्र्पष्यन्ते | वेदेडवबधः, प्रत्यन्तयवम- 

अक्दासपरिषहिः । अपर्य लाचाद्य ज्येञाद्य चापि 

मण्डल शुमदम् । पिन्यः पूछा शेषाणि यथोक्तफ- 

खदानि । दष्टोऽनस्तगतेऽके नयत् चुद्रोगढत् समस्त 

सदः | अभैदिवसं च सनद् पबलुरभेदलच्छ्कः । भि- 

न्द्न् गनतोःनल्षं कूलातिक्रान्तवा[रवाड्ाभिः । अब्यक्क- 

ठङ्गनिन्ना खमा सरिद्धिभेवति धानो | प्राजापद्ये थकटे 

भिन्रेछत्वेव पातकं वद्धा | केथास्वशकलशवला कापा- 

लिश व्रतं धत्ते। सौम्योपगतो रसशखखङ्खयायोयनाः 

समदि; । चादर गतस्तु कोशलकलिङ्गहा सजिकनिकर- 
कर; । आश्सकरेदभाखां पुनर्च्ख्ये सिते मङ्ाननजः । 

इष्ये इटा दृषिषिदयाधन्गणविमर्दच । अद्धंषाच् भज- 

छ्भदार्शपोडावह्चरञ्छ क्रः । भिन्दन् मां म्ामान- 

द)षशङ्भरिदटषकिरः । भाग्ये शपरएलिन्द्परध्व सकरोऽ- 

्ब् निवहमोधश्चाय । आयेमृे कुरुजा ङ्गलपा द्चालघु; घ 

लिखद्ायो । कोरषचिलकराणां इस्त पौडा जलद च 

निरोधः । ज्रुपरद्ण्डजपोडा चिलास्ये शोभना इदि: ! 

सातौ प्रमूतषिदरूः तबिग्नाविकान् स. यल्यनवः ] शे- 
नद्राग्नेुपि चररिगखिजां च भयः विज्ञानौयात् | 

मंत्रे चत्रविरोधो ज्चषायां सत्रखख्यसन्तापः | भौलि- 
कभिषजां भू तिष्वमि चतेषुनाडष्टिः । आचये सजिलज- 
पडा षिश्रेथे व्याधयः प्रकुप्यन्ति व्ये चरखव्याधिः 

पाष{ख्डिभयः धनिष्ठाद्चु | यतभिषजि शौख्डिकानामजे- 
कपे दुतजौत्रिनां पोडा । कृरूपाद्धालामासपि करोत 
चाश्िन् खितः सलिलम् । अवन्त फलमूबताप- 
कद्यायिनां च रेवत्याम् । अखिन्यां श्यपानां वाग्ये 

ठ किरातयवनाभाम् | चठर्दंये पद्धदरेतथाषटञे तमि. 

रूपत्तस्य तिवौ श्मोः तः । यद् ब्रजेहनमख्चभमेति वा 

तदा भह्ो वारिमयोव लच्छते। युर्भःयुदापरपृर्काष्यो; 

पर्छर सप्रमराशिगौ यद् । तदा प्रजा ख्गभयथोकपोडि- 
तान वारि प्श्यन्ति एरन्द्रोज्ितम्.। यदा स्थिता 

जोवबधारदयजाः शित सर्ेऽपपधातुव्सिनः | ना- 

गत्द्धाधरसङ्करास्तद्ा भवन्ति वाताच्च समच्छितान्तकाः । 
न मित्रभावे इद्धदो व्यस्विताः क्रियाच सम्यम्नरता 

हिजातवः | न चाव्समप्यन्ब् ददाति वासो भिनत्ति 
बज्चंष्य शिरांसि भूभ्टताम् । शनेशचरे स््ेब्छविद्धालङ्ञ- 
इराः खरा मदहष्योऽसितधान्यसूकराः | एुःलन्द्शरद्रःव 
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क्षम् च्रोपतिना" यासां गतदिवि भवेद्खितेन गम्या ता- 

उलङ्ाकारणस्- 

सतारका सकषलखेचरतोऽिद्रे | ति्टन्ति या अनि- | 

वनोद्ृतयञ्च ताराखन्द्रादयोद्ि निरसन्ति तद्न्वितास्ताः | 

शतां शुवञ्जलमयास्तपनात् स्म रन्ति ताञ्चावहपवहमार- 

तसणज्धविसंस्याः। पू्बानिलेसमतभावमपागतेऽखि'स्ताराः 

( वलन्तखटेर नड) 
[७ 1 

प्रसिद्ध 

पतन्ति कुष् रतायथेन'" । 
रेशुषक् र खवस्त्रादिदोपिते (मशाल) ईति 

श्टोपभेदे च । "वन्ाराशिं गते भागौ अमा- 

वाख्यां नराधिपः | सञात्वा देवान् षिद्ट.न् भ्य पू् 

पाऽणच्राद्गं दधिन्तोरयुड़ा- 

लच्छी ~ 

ख्याय प्रणस्य च । एत्वा तु 

इभिः । ततोऽपर!हषमये घोषवेन्नगरे पः । 

संपूज्यां लोका | उल्काभिश्चापि वेच्छाताम् तिजतण्ज्यो० 

उल्कःटाने दर्भे नि्थयः। “ठलासस्ये सह्तांशौ 

परदोषे भूतदश्योः । उल्कःहस्ता नरा; क्यः पिष्टां 

मार्द्ेनम्' ति°त०ज्धो० वचनात् प्रदोषव्यापिद्ये 

कार्यम् | उभयत प्रदोषप्राप्नौ परदिने एष, युम्मादिया- 

स्तात् । ̂ दृण्डेकरजनोयोगोद्र्थख खात् परे,ङ्नि। 

वदा किह्ाव पूवेद्यु परेद: खर तिका ज्योतिवं चना ञ्च । 

उभयत प्रदोषाप्राप्रावाप उल्काद्ान पूररौक्तपार्षणानुरो- 

धात्, न पून्बेदिने भूताहे ये प्रकृन्ति उल्कागहमचेतसः। 

निराशाः पितरो यान्ति शापं दत्वा सुदारुणम् ' च्योति्बे- 

चनात् । खउक्क) ग्रहणाद् पिटशयत्वात् प्राचीनाबौ- 

तिना दक्िरछाभिमृशेन कायेम् । “प्राची नवौतिना सम्यग- 

वषव्यमतन्द्रशा | पित्रयमा निधनात् कथे विधिवदूभषाणि 

ना" मनुक्ञेः। तहानमन्त्रादि तिन्तण्दश्म् । $ज्योति- 
बोक्ते नाच्तलिकद् शाभेदे। 

भ्वामरो भद्का तथा | उल्का सिद्धा सङ्कटाव द्यौ 

मङ्गला पिङ्गला धान्या 

पेया मद्ःदयाः "ज्यो °| तट्ानयनञ्च^वर्किभाकीननश्वता- 

लजन्््ां च्छिवभाद्थ' द्यक्त : मतभेदेन ठस्कानलतरात् 

पूव्वंभादरपदचतु्ीपादात् जन्दनक्तराहाऽरभ्य रडेकास्ता- 

लिराणन््या क्रमेण भङ्गलादिका दथा भवन्ति षव्येवं चतु- 

शिथतिन्चने क निरादटत्या यौ टया खवस्तेयाः ततो- 

ऽन्तिमतिरभष मङ्गल वास्ति भवन्ति । एवमन्यव। द्धम् । 
तासां भोगकालक्ष ) “एकाद्येकोत्तरा अश्योगिनीवत्सरा 

खता; दू्युक्च। मङ्गलायथाः १ एक्ञोषषेः पिङ्गलायाः २ हो, 

धान्यायास्त्रयः, भामया? वषाः, भद्रिकायाः पञ्च, 

उचकायाः षट्, बिडायाः सप्र) सङ्कटावाः अषौ वषः, 

६९ का०्भागरे 
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नैषां योगेन ३ दवर्षाभङ्गलाद्यानां भोगकाला दनत्येव तिर" 

षटत्या अोतरशतर्षास्तासां भोगक्ालः | अन्तदेश[द्क' 

योगिनो शब्द वक्तदते | 

उल्काचक्र न० रद्रयामलोक्तं याद्यमन्तरशुभागुभन्नापक 

चक्रभेदे "उल्काचक्रं सर्वसारं भनदोष्रादिनि्ययम् । 

मत्ययाकारमूदखखं सर्वमन्त्रादिषिखदस् | स्कन्धटेशावधि 

नाथ | पुच्छपर्मन्तमेव च | चआकाराच्चरमारभ्यहाट्शा- 

विलिखेन् एष्देशं त॒ शुभाश्ुभविशुद्धये। 

त्रयोदथाक्रान्राय| एकविंशा्चरान्नकम् | नेतव्य साध- 

कौर्मन्त्ं टस्य सलदाद्तम्। तथा च्रीशुभदं पमोक्त' क- 

. गठादिपुच्छकान्तकम् । हाविथादि चत्स्िंशदत्तरान्त 

- शुभं मनुम् । पुच्छस्य मापि ग्ह्कोयान्मखस्यञ्च तथा 

भवम् । शोषैस्य्चापि ब्टह्णोयात् तदत्र 

प्रभो! | पञ्चलिंशादि इाचत्वारिश्रणान्तमेषव च | मस्त- 

चरमादकम् । 

भ्टण्प 
७ 

कस्यं शुभ प्रोक्तः खशखपणांन् श्ण प्रभो.। तिचत्वारि- 

शवर्णादि एकपञ्चाथदन्तकम् । स॒खस्यमन्ल मन्तो तु न 

म््कोयात् कद् वन । पुण्रं टण् यतेन निररभ्कमष्ा- 

सदम् । भ्रमो गालरख पीडाभिः देवता कृष्यतेऽनिशम् । 

दिपञ्चाशदत्तरादि रकष भान्निकान् | वणान् पुच्छ- 

स्तान् प्रोक्तान् नेनस्थात् ष्टण वज्ञभ | । हिषदितमभ- 

छादि चतषष्छनरानकम् | अङ्ग लोचनमन््ञ्चु त- 

लोऽन्धत् रसनास्थितम् । तत् सष शुभदं प्रोक्तं एतदृन्यतम 

श्ट । वेणवानाञ्च शवानां शाक्तानां मन्त्रजापनम् । 
अन्यदेवेषु भक्तानां भरिख्क्तिप्रद् डशाम्"' | ̂ एनञ्च चतु 

घटसत्वं वाः सम्भ ष्तोमताः | स्वरावि'शततिरेकख 

ष्प्ानां पञ्चुव्थतिः। यद्यच्च ङ्टताश्चा्टौ चत्वारवु 

यमाश्तथा । अदुख्वारो मिसे च+कपौ चापि पर) चिते । 

दष्छच्चेति वित्नेयो लृकार; मूत ए च'इति गिरो 

क्विभःगाभिप्राय' चतुःष रन्धकयनम् कारस्य द् वे- 

शत्वमतेनेति गोध्यम् | 

उस्काजिद् षु°उलकेत जिद्धाऽद्य । राभा“ प्रशिङ्धे राचसभेदे 

उरक प्रुख इ*उलकेग मनश । प्र तभेदे "वानाग्युर्कःमुखः 

प्रोतो विप्रोधन्मीत् खात् च्य.तः” मनुः ( ष्ट्या 

सेओओोयालि ) ति प्रसि जन्तभेरे स्तौ ङीष् ' 
उल्कषौ ग्रो उल-द)े किप् उला द्] हेन कृष्णाति कष -क्र 

९ ष् | उलक्ायाम् । खशनिरेव प्रथमोऽखयाजः 

छादनिहितोय उल्पषौ तोयः" । “उन्कष्यल' 

जोति तोयम् ` "उल्पषौङ् तमनयाजोङन्तिः रल्- 

,२४४ 
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शन् भुवन परिधावति । योगाचाय्यामिताड्ारो दैया- 

मामभवद्ग सः" । तस्य नच्चत्रविगेषगत्या वर्षादिफला - 

दिकम् ण्स ०९अ०उक्तम्'नागगजेरावतदटषभगोजर- 
इवष्डगाजद् इना ख्याः । अ खन्याव्याः कंचित् लिभाः 

क्रमाद्वोधयः कथिताः | नागा तु प्रवनयाल्यानलानि 

तामा च्िभाच्िस्त्ः । गोवोययामश्िन्यः पौष्ण इं 

चापिभाद्रपदे) जरद्गव्यां चरवणात् त्रिभं शगादयात् 

निभ च भेवाद्यम् । ईइस्तविथाखात्वा द्रा ण्यजेत्यषादा- 

इय दहना | तिरूस्तिख्चस्तासां क्माद्द्ङमध्ययास्य- 

मार्गस्थाः | तासाम त्रमध्यदच्तिणाशस्वितेकंक्ा । 

बोयौमर्गानपरे कथ्यन्त य्या स्थिता भमार्गख। 

न्त्रं तारा याम्योत्तरमध्यमाखइत् ¦ उच्रमागौ 

याम्यादिनिगःद्तो मध्यमस्तु भाम्यद्यः। दलिषमा- 

मौ ऽषाडादिः कंखिदेव' छता माग; । ज्योतिषमागम- 

रस्तं विप्रतिपत्तौ न योग्यमस्माकम् । खयमेव विक्ञ- 

यिद किन्तु बहूनां सत वच्छ | 

उत्तरवीचिषु शुक्रः चभ शठदतोऽस्तष्दयं वा । मध्याद 

मध्यफलदः कटफलो द्चिणस्थाचछच । अवयत्तमोत्तमोनं सम - 

मध्यन्ध नमधमकटफलम् । कटतम' सौग्याद्याच बथिष 

यथाक्रमः नयात् । भरणीपूर्वं मर्डलन्डचचतुषकं सुभि- 

चजरमाद्यम् | वङ्गाङ्गमहिषवा छो कक लङ्गदेशेष भयज- 

मनम् । अन्रोदितमारोहेदूपहोोऽपरो यदि शितं ततो 

न्यात् | भद्राख्न्रसेनकयो घेयककोटिवषेच्पान् । भ- 
चदृद्यमाद्रादां दितोयममिताम्ब् यस्धसम्यत््यौ । विपरा. 
व्वामशुभकरः वियेषतः ब्रुरचेष्टानाम् । रःच्यनानरा- 

क्रान्त श्डेच्छाटविकाद्जाविगोरन्तान् | गोनर्दृनीच 
चरान् वेदेहां्ानयः स्स,शति | वरन् सषादिप- 

द्कखदितः अखप्रणा यच्छक्र; । 

नगेचोन्नतिसद्ूरकरय। 

चुत्तख्करभयजननो 

चिल्रःद्यो ऽवष्न्धो शन्यरेना- 

विक्षाञ्छबरब्इदरान् । दुखा परान्तस्पूलिकवनवासिदरविड- 

सशद्रान् । खाव्याद्यः भवितयं भख्डलमेतद्धदये मभयक- 

रम.। बह्मत्तल्रद्भिच्ाभिटहवे मिनभेदाय। अना 

ऋन्ते च्छु; किरातभवुं: पिनष्टि चेच्छःकून् | प्रत्ननता- 
बन्तिएुखिन्द्तङ्गणाठ्द्ररसेनांख । ज्येठाद्य पद्ध चत्त 
श्कररोगद्' प्रबाधयते काग्रडोर)ग्रसकमतस्यान् सघास्दे- 
वानव । अरोद्धेऽल्राभोरान् दरविडाम्बहलिगर्वसौ- 
राषान् | नाशयति सिन्व् सौवोरकांच काशोश्चरख बधः। 
षष षणनत्तल॒गुभभेतन््ख्डल' धनलाद्यम् । भूरिध- 

नगोकुलाङ्लम्मनल्यधान्य कचित् सभयम् । ल्] रोद्े 

लिकग।न्वरावन्तय; प्रपद्यन्ते । वैदेह मधः, प्रन्तयवन- 

शकदासपरिटद्धिः । खपरयया सखाव्याद्यः ज्येञाद्य चापि 
मख्डल' शुमदम् । पित्रादयः पूर्वो शेषाणि ययोक्तफ- 

लदानि । दष्टोऽनस्तगतेऽके भयङंत् चदरोगरत् समस्त 

सद्ः । अपैदिवसं च सेन्ट् पबलपुरभेदगच्छुकः | भि 

न्द्न् गतोऽनलक्चं कूलातिक्रान्तवा[रवाह्ाभिः | खव्यक्त- 

ठङ्निन्ना समा सरिद्धिमवति धाल्ली | प्रालापरद्ये शकरे 

भिच्रो त्वेव पातकं वद्धा | केथास्वथकलशवला कापा- 

लमिष्र व्रतं धत्ते। सौम्योपगतो रसशस्यसङ्कयायोशनाः 

सम्दिष्टः । श्राद्रागतस्तु कोशलकलिङ्गहा सलिलनिकर- 
कर; | खश्रसकपेदर्भाां पुनर्ये सिते महाननयः } 

पष्य एटा दृषटिषिद्याधरगणपिमदंच । अन्तोषाद भज- 

क्मदारुणपो डाव बरञ्छ् क्रः । भिन्दन् मघां मड्ामाल- 

दोषङ्भःरिदटषिकरः । भाग्ये शवर एुलिन्द्प्रध्व सकरोऽ- 

ब् निवह्मो्ाय । आयेमुणे कुख्ज लप द्चालयुः स~ 
लिलद्ायौ । कौरवचित्रकराणां इस्त पीडा जलस्य च 
निरोधः । जूपठद्ण्ड़जपोडा विलास्ये शोभना दिः! 

सातौ प्रमूतदरिद्रू तबयिग्नाविकरान् स्छ.शत्यनवः | शे- 

द्रागन्रशपि चटटिवैणिजां च भयः विजानौयात् | 
मतरे चत्रविरोधो ज्यायां चल्रसखख्यसन्तापः | भौलि- 
कभिषजां मूले तिष्वपि चेतेषुनाडष्टिः । आये सज्िलज- 
पडा पिश्ोशे व्याधयः प्रकुष्यन्ति। व्ये चव्व्याधिः 

पाष{ख्डभयः धनिष्ठा | शतभिषजि शौखडिकानामे- 
कपे दुतजौोवरिनां पोडा । कुरूपाद्चालानामपि करोत 
चाञ्िन् सितः सलिलम् । अके फलमूबताप- 
्द्यायिनां च रेवत्याम् । अश्िन्यां द्यपानां वाम्य 

त किरातयवनानाम् | चठदंये प्द्धदरेतथाषटभमे तमि 

रूपच्तस्य तिथौ च्टगोः इतः । यद व्रजेदभनमख्मेति वा 
तदा महो वाररिमयोव लच्छते। युर्भःगुचापएरपृगकाष्योः 

परष्छर सप्तमराशिगौ यद् | तदा प्रजा रगभययोकपौडि- 

तान वारि पश्यन्ति पररन्द्रोज्ितम्.। यदा स्थिता 

जोवबधारद्धयजाः सितद्य सरेसपयारुवर्सिनः | ना- 

मविद्याधरसङ्करास्तद्ा भवन्ति वाताच्च सुमच्छतान्तकाः 1 

न मित्रभावे सद्दो व्यवस्थिताः क्रियासु सम्यम्नरता 

हिजातयः | न चाल्ममष्यम्ब् ददाति वासे भिनति 

वज्वेण शिरांसि भृभ्टताम् । गनेशरे म्तेश्छनिड़)रङु- 
इरा; खरा मह्ष्योऽसितधान्यगरकराः | एःलन्द्श्दःव 

क क 

~ 

[क १ "कः क कक मजा क > 



उञि { १२७५ ] 

खदच्विणापयाः चय व्रजन््यशिवमर्हदो्धवैः । निन्त 

शक्रः च्ितिजेऽखतः प्रजा ताथगद्रलदटटितस्छरोः । 

चराचर व्यक्मयोत्तरापय' दिशोऽग्निविद्यद्रजसा च 

पौडयेत् । च््पतौ न्ति पुरःस्थिते सितः सित 

समस्त दिजगोच्धरालयान् । दिथ'चपूनों करकाद्ट- 

लोऽम्बुदा गलेगदा भूरि भवे शारदम् । सौम्येऽस्तो- 

दषयोः घुरो च्युष्ठनखावस्यितस्तोयद्ृद् रोगान पित्त 

जकामलाश्च कुरूते पुष्णाति च प्मश्चिक्षम् । न्यात् 

प्रनजिताग्निहोलिकश्िषसङ्गोपजोव्यान् यान् बंश्यान् 

गाः सद वाहनेनैरपतोन् पौतानि पश्चाहिथम् । भि- 

खिभयभनलाभे शस्तरकोपञ्च रक्त कनकनिकषगौरे 

व्याधयो दत्यपूज्यं । हरितकपिलद्पे अासकासप्रकोपः 

पततिन सलिलः खाद्धस्मखत्ताखिताभे। दधिकृम्द- 

शशाङ््कान्तिष्टत् स्फ टर्किसत्किरणो उत्तु : ।सुगतिर- 

विकतो जयान्वितः कतयुगखपकरः सिताह्वयः'' ““उशने 

उशो 

यजमानान्" भा०। उथिजोमनौषिणः” क ५ २,११,२, 

“उशिज इन्द्रः कामयमानान्" भा० | ^स दव्यवाड्म् 

उथिगद्रूतख लोद्हितः' ३,११.९ । ““उथिक् ईविःकाम- 

यमानः” भा.उशिजोयविलो वद्धितमानाम्'"' ३,१५, 

९३। “प्र पूर्वादियुरुशिजः "यजु ० “उशिज; हवींषि का- 

भयसानान् " वेददौ ° 8का्यं “उशिक त्व' देव ! सोमाग्ने; 

रिय पापौ" यज्०८,५५ “उथिक् काम्दप्रानः” 

वेददौपः । “उशिगसि कविः ५,३२, |. उशिक्का- 

भ्रमानः” वेददौ० ५चखन्नो तख कास्यमानलत्रात्तथा- 

त्वम् । ““उशिजा वद्भ्योवद्न् जिन्व: ” यज् ° १५,६ । 

उशिज व्य कान्तौ इति उथिगच्वं तेन "बेददौ०। ततः प्रत्ना 

श्वार्येण। आौसिजः उक्ताय | कर्णोदजि | हैद्च्छा 

तौ मेधायाम् निरू । मेधाद््पन्नानसे च्छाहेतुत्वात् 

तथात्वम् | ततः अस्यर्थे अभथे° आच् । उशिजः 

मेधापिनि लि° निर्ण 

काव्याय'+ ° ६,२०,११।'उ गने उनसे भा ० छान्दसम् । | उनी स्त्रो वश-‰- संप्र । इच्छामहे उशीनरः । 

उशनसस्तोम ए० उशनशः स्तोमो यत्र अलक्षमा" | उश्नौनर इ° शदब्णिवं थोद्धये चल्रियभेदे । “उशीनर षिक्रान्ो 
वा विसगीख लुक् 1 एकाडहषाध्य यागभेदे “उशनसस्तोभेन 

मरगी खं सिवात्मान` मन्यमानो यजेत "खा ऽच्रौ ०९.५१ । 

«“उशनसश्लोमोनाम एकाडसाध्यः पुनः स्तोम इति चास्ये 
खन्ना गरोविषः गीर येन स गरगोख; यो बद्धप्र^त. 

ख्रद्धादिना पापादिभयात् गरमोभिवात्मानः मन्यते स 

शतेन यजेत" नारा० ब० “उशना यत् सस्वैरयातं 

लमपोयदवेतुवेायेति क्तख" इति तल व क्गप्रार- 

ग्भः रखते उक्तः । 

उशाना स्त्ी वथ-ताच्छील्यं चानश. | सोमसाघनभूतायां गिरि 

जातायामोषघौ | ““यद्यदाप्यायन्ति देभो वै सोमो दिवि 

हि सोभोटलो षै सोम आसोत् तस्यैतच्छरीरं यद्गिरयः 

यद्ग्रसानस्तदेषोशाना नामौषधिजांयत दूति ्म्माह शओेत- 

केठरदह्ालकरिस्ताभेतद् इत्याभिष् खन्ति'" शत ०व्रा ° ३.४, 

३,३० । “उशानाख्या चओषधिजायते इन्येव' ख त- 

केरा अतस्तामेव गिरावत्पन्नाम् इदानोन्ना यज 

साना आभिष् र्वन्ति न सानलात् सोमम्! भा० । 

उशिज. ष०व-दजि क्िद्चखप्र०। !अग्नौ र्ते च उच््व० 

तत्र वद्धे; दहधिःकामयमानत्वात्, तस्य तु दाम्यमानत्वात् 

तथात्वम् । कामयमाने लि० । “उशिगसि कवि- 

रिति” 4चिगसि व्भ्य दूति "च ता०्ना ०““इषचुशिजो - 

ययावियः" ० १, १३१,५ “उशिजः कालयमानान 

२४५ 

उष्णयस्ते प्रकौत्तिं ताः?'भाग्चा०१८६अ०। रपौरवेग्ध- 

पभेदे “ष्टण परोमं हाराज | वं गछत्तमपौ रुषम्” इत्य् - 
पक्रमय “ष्टञ्चयद्ाभवत् त्रो षोरो राजा पुरद्वः। 

जनमेजयो महाराजो धरञ्चयछ्तोऽभवत् । जननजय 

यख राजषमहाशोलोऽभवत् दतः | मद्हासना नाम 

छतो महाभोलख धार्मिकः | महामनास्तु दौ षन 
जनयामासमभारत! । उश्ौनरं च धमन्त विनिचच्च महाब- 

लम्" हरिव ° ९।अ० तख चरित वणितस्'” भाग्व° 
"च्नरागच्छन्न्टपवर ज्नाठुमग्निः सवासवः। जिन्नासमानो 

वरदो मात्मानषशीनरम् । इन्दरःष्येनः कपोतोऽग्निभूतवा 
यन्नो ऽभिजम्मतः । ऊरु राज्ञः समासाद्य कपोतः श्येन- 

जाद्भयात् । शरणार्थी तद् राजन् ¦ निलिद्छयेभयपो- 

डतिः" १९३०० । येन उपाच । कर्म्ातान' 

त्वा रेकं स्वः राजन्म्ोक्तितः। स्पै घर्डविर्ह' 

त्वः कच्मात् कस्म चिक्ोभेसि १ । विहितं भक्तणं राजन् ! 

पौद्यनानख्छ मे च्षधा । मा र्तोधनोलोभेन धमप हत्- 
्टृदटवानसि | राजोषाच। सन्त्रस्तद्पस्तर णार्थ तत्तो 

भीतो महाद्विज ! । मत्सकारमनुप्राघ्नः प्राणण्टज्े,रयं 

दिजः | णएवमभ्यागतखं ह कपोतखाभयार्िनिः । अप्र- 

दाने परर धर्भं कथंष्येन ¦ न पश्यसि ?। प्र्छन्द्मानः 
संभ्वान्तः कपोतः श्येन ¦ लच्छते | मत्सकाशे जौवितार्थीं 



खषा 

गेददो ° ४नाद्मसदतत “उपाव चश्ख सेष्यस्य विव्याच 

ड ००] “खषा बाह्यो रड्तेकालः' शरणा । 

५ दिवोडद्िटिरेबतायाम् स्त्री प्रौदसनोरमा । 

उषसौ सल्लो उषं तापकलात् ` दिवसं खति सो-क गौरा 

गोष | सायं सनच्यायाम् मेदिनिः। 

उषस्ति पु०ऋधिभेदे'“खषस्तिरे चाक्रायणः? का०उ०। उग- 

श्तोऽष्यव^ अथय रेनरूषस्तशचाकरायणः पपच्छ' "ततो हो- 

चशदाकरायण उपररास"्ति च शत०्ना०१४,६,५११। 

खषा सी च्ओोभव्यन्वकारस् उष+क ! !प्रातरादिसन्ध्याद्“वेनो- 

शजुत्रतश्चषा सिख, क ° ८,४१,२ । तिच प्रातःलायं सध्या- 

छप्र्पा खाः "भा ० ।^८ङउघा विभातोरल॒ भावि पूर्वीः" 

१,३ .७, “तेजःपरिहानिरुषा भानोरद्खोद्य' यावत्" ° 

"० उक्तो २काले नच्तन्प्रमाक्तय' काल उषा। तेन प्च 

धञ्चाशद्षटिक्षरमारभ्य खरय्याङ्धादयपर्यंन्तः स कालः| 

शग्नादयदामे उषाकाठे यात्रे शस्ता यथाष्ह च्धो० प्र 

शुद्युतितारका स्कृटतटौ प्राचो भवेन्धिश््रला त्वीष- 

दृक्रविलोद्ितान्शवला देवैः षद् वाचज्छ्िता। नो वारं 

न तिथिं न योगकरणं लग्न नापेच्ते त्वा दोषसष्स्त 

सद्धयम्षा ननं करोयद्धतिमिति” । “तिश्वादिषु 

निषिदधेष चन्द्रतारािलोमतः। उभ गोधूलियोग वा 

-स्लोरय गमन चरेत् । प्राच्यासषां प्रतौच्याञ्च गोधूलिं 

वजेगेचप । । दचिखेऽभिजितं चैवसत्तरो च निशां तथा?'। 

“श्यार क्ञविम्ब' रजनोविरामं वदन्त्य्, षायोगमिड प्रवीखाः। 

व्यासः” “अहुः प्रयातुः सकलाय सिद्धिः संलच्छते हस्तत- 

शस्थितेव“च्यो०त०व्यासः ।अन्वकारोण खन्तापकारिययां 

श्रालौ सेदि० “खधिकर्चिरयेषामष्यषां जागरित्वा” 

भाषः | ४्चारभूमौ । ततः कचित् गोरा ङोष् | 

“भसन छतं कृङ्कराद्वनिपोप्रषष्याम्”भाग० १स्त्ोगव्यां 

हेभ० ईञ्खायां विश्वः ऽख्याच्यां रमानाथः । 

च्नाशराजघ्चतायाञ्च तन्न दोषादिलमपि भारतादौ 

नैव निहेशवात्। तया च यथा आअनिङद्च; पतित्वे. 

भाप्रः तथो वितं भाग०१०य्ब्० ६२्अन्यथा (वाणस्य) 

“तख्योभा नाभ इङ्िता खमन प्रादय ज्िना रतिम् । कन्या 
चभ्वतक्तान्तेनं प्रामड्शैशवतेन सा| खा तत तमपश्यन्ती 

काचि जानति वादिनी । स्ीनां मध्य उन्तश्यौ विह्ला 

जिता जम् । वाख मन्तो फन्प्राख्डशिलेखा, च 

नृता । संख्य एच्छत् शीं मूधः कौदेहलसमन्विता | 

च सः मृगये च्य, ¦ कोटधनं मनोरथः | इस्तपाङ्ं 
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न तेऽद्यापि राजषलुगपलक्षये । ऊषोवाच | ट्टः किन्नरः 

स्परे श्यामः कमललो चमः । पीतवासा दडद्बा्ध्येषितां 

हृदयङ्गमः । तभ ब्डगये कान्तं पायवित्वाऽधर' मधु । 

कापि यातः सद्यं किघ्रा मां छजिनां बे । चिलरले- 

खोवाच | व्यसनमपकर्षामि लिलोक्यां यदि भाव्यते। 

तदानेष्ये नरं! यस्त मनोडइत्तां तभादिश । इ्व्युक्खा देव 

गन्धव्वं सिद्गचारणपन्नगान् । दैत्यविद्ाधरान् यक्षान् 

मध्यंच तथाऽलिखत् । मलजेष्, च सा इष्णोन् र 

सानकडुन्द्भिम् । व्यलिखत् रामङष्यौ च प्रद्यु 

वोच्छ लच्जिता। अनिर्ई' विखिद्ितं वौश्ेयषाऽवाशनह- 

स्तो छया । सोऽखावसाविति प्राह खयमान। महोपते ¦ । 

चित्रेखः तमान्नाय पौल' लष्णद्ड योगको | यि बि. 

यसा राजन! दारकां छष्णपाक्िताम् |. तल सरः 

छपयद्ध प्राद्युज्जिः योगमास्थिता । ग्टद्होत्वा शोणित 

र सख्यः ग्रियमदथैयत् । साच त' छन्द्रवर विलोक्य 

छदितानना । इषूप्रचेये खण््हे इसा रेभे प्राद्युख््रिना 

सभम् । पराङ्जयवासःखग्ग्धधृपदोपासनादिभिः । पान 
भोजनभच्तोुञ्च वाक्यैः खघुषयाञ्खिंतः । गूढ; कन्धार 

शश्वत् प्रहदगसतं हया तया । नाहगेणान् स ववुषे ऊषयो- 

प्कतेन्द्रिथः'" विस्तरस्तु हरिव ०१७दअ० । प्रातःकाले 

अव्य° मेदि°श्वव्ययत्वात् ततो भवां चूल् तट च्। 

उषातन तद्भवे लि स्त्वां ङोप् । 

उषाकल ° उषाया कलोरवे। उख । कटे । 

उघापति ० ६त०। रण्णपौते प्रदयुलषलं यद्बग्ो अनि- 
सद्धो ततूप्रतित्वप्रा्िकथा उषाशन्दे उक्ता उषानाथादयो- 

यल, अमरे “ऋअनिरद्ध उषापतिरिति छुखपाठः 

भारतादौ व दर्पः ; 

उषित लि वश क्त । !प्युषिते र्कतवाके च । उष-दाहे 

क्तं । श्द्ग्े भेदि० । चरिते षरखिः। भावे क्त । 
५बासे न° ““वाख्डालेरुषितं यल” श०त० देवः | ` 

उषौर घ'न० उष-कीरच | वौरणमूङे रायश्कुट; । 

उषु ए" उच्च-रेचने न् वेदे नेट् । सम्यक्लेकरि ब- 

लौवद्धं | तस्यामोषवीर््य त्वात् तथात्वम् “कोष्ट वा? 
कात्वा° ५,११.१९ | “ओष्टारो महावकोवहौ ` ककः । 
अ+सम्यक उ्टारौ इति विपः । “उ्टारेष करेषु 

श्रयेथे" ऋ० १५,१०६,२ । लोके ठ उरि श्ल्येव) 

इेकृरि लि. स्तिया ङोप् । 
खट इ्छी० उष+दन् किञ्च । ( उट ) प्रसिन्ने पशभेरे 
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लदश्िणापयाः चय" व्रजन््यथिवमर्हदोह्धवैः । निहन्ति 

शुकः ` कितिजेऽयतः प्रजा ता चथसत्रजद्ढशत्लरेः । 

चराचर' व्यक्तनयोत्तरापच' दिथोऽग्निविद्य जसा च 

पोडवेत् । दृष्स्छतौ हन्ति एरःस्थिते सितः सितः 

समस्तः दिजगोद्धरालयान् । दिथ'च पूं करकाष्ट- 

लोऽम्बदा गलेगदा ` भूरि भवेद्ध चारदम् | सौैम्याऽस्तो- 

दथयोः एतो श्टणुदनखावख्ितस्तोयद्कृह् रोगान् पित्त 

जकामलांच कुरते पुष्णाति च ग्रँश्िक्गम् । इन्यात् 

प्रवजिवाग्निहोलिकभिषयङ्गोपजीव्यान् यान् वंश्यान् 

जाः सह वाहनेनैरपतीन् पौतानि पञ्चाहिणम् | भि- 

ख्िभयमनलाभे शस्त्रकोपश्च रक्तं कनकनिकषगौरे 

व्याधयो दैत्यपूज्ये । इरितकपिलद््पे खासकासप्रकोपः 

पततिन सिल खाद्गख्मद्क्ासिताभे । दधिकमुद्- 

शशाङ्ककान्तिष्टत् स्फ टविकसर्त्किरणो उत्तदुः । सगतिर- 

विक्षतो जयान्वितः कतञुगद्पकरः सिताह्वयः" ““उशने 

काव्याय'+ऋ ० ६,२०,११।'उ धने उनसे भा० ऋान्द्सम् । 

उशनसस्तोम ए० उशनः स्तोमो यन्न चअल्क्समा० 

वा विसगीख्छ लुक । एकाषाध्ये यागभेदे “उश्नसस्तोमेन 

भरगःखं सिवान मन्यमानो यजेत 'खाऽचौ ०&.५,१ । 

““ङशनसश्लोमोनाम एक्षाइसाध्यः पुनः स्तोम इति चास्टो 

शंन्ना गरोविषः गौर्यो येन स गरगोखं: यो बह्धप्रत- 

सहहादिना पापादिभयात् गरगोभिवात्मान' मन्यते स 

एतेन यजेत" नारा इ० “उशना यत् सद्द्यैरयातं 

ल्मपोयदबेहवं शायेति सक्तमखोवे?' इति त व ङ्गप्रार- 

ग्धः रष्टत्े उक्तः । 

उशाना शली वथ-साच्छील्यं चानश्. । सोमसाधनभूतायां गिरि । 

ज्ातायामोषघौ । “यद्यदाप्यायन्ति देषो वे सोमो दिवि 

हि सोमो टतो वै सोम आसोत् तद्यैतच्छरीरं यद्भिरयः 
यद्ष्रसानस्तदेषोशाना नामोौषधिजांयत इति स्माह चेत 

केठरदहालकिस्ताभेतद् इत्या भिष् खन्ति'" शत ° व्रा ° ३.४, 

१,३० । “'उशानाख्या चआरोषधिजायते इन्येष' खत- 

केठराह अतस्तमेव गिराठत्मन्नाम्  इदानोन्तना यज 

साना अभिष् सन्ति न साक्तात् सोमम्? भा० । 

“ खशिज. ए०्वश-दइजि किञ्च सप्रण। अग्नौ २८ते च उच्छ्व० 

तत्र वद्धः; हषि.कामयमानत्वात्, तख तु दाम्यमानत्वात् 

तथात्वम् । कामयमाने त्रि० । “उशिगसि कवि- 

रिति" 4ङचिगसि वठभ्य दूति "च ता०्बा ०^“इषन्नुशिजो- 

ययाविथः" च० १, १२१,५) "“उथिज्ञः कामयमानान 

२४५ 

उशी 

यजमानान्" भा०। उथिजोलनौषिणः” छ ^ २,९१,२, 

ङथिज इन्द्र' कामयमानान्” भा० | ५ इव्यवाङमल्यै , 

उथिगद्रतश्च लोहितः ' ३,११.९ । ““उथिक् इविःकाम- 
यमानः” भा.<उशिजोयव्ष्ठो वद्कितमानाम्'' ३,१५, 

११। “श्र पू्दियरुशिलः "यजु ० “ऊज: हवीषि का- 

भयसानान् "वेद्दौ ० 8कास्यं “उथिक् त्व' देव ! सोमाग्ने; 

पिय पा्थेःपीहिः' यजु०८,५५ “उथिक् काम्यमानः” 

वेददोपः । “डश्िगसि कविः ५,३२, | उशिक्का- 

भयमानः” वेददौ° ५अआन्नो तख कास्यमानत्वात्तथा- 

त्वम् । ““उशिजा वश्भ्योवद्न् जिन्व: " यज् ° १५,६ । 

उशिज दश कान्तौ इति उशिगच्नं तेन "बेददौ ०] ततः प्रन्ना 

श्वा्येण। ऋौसिजः उक्ताय | करयोदजि | दष्च्छा 

ेतौ मेधायाम् निरु° | भेधाङ्पन्नानसे च्छाहेतुत्वात् 

तथात्वम् | ततः शस्ये अथे० अच् | उशिजः 

मेधाविनि लि° निर 

उश्री शली वश-ई-संप्र० । इच्छामहे उशीनरः । 

उभौनर प° !डग्णिवं योद्धये चलियभेदे । “उशीनर विक्रान्तो 

उष्णयस्ते प्रकोत्तिं ताः?'भाग्चा० १८६अ०। रेपौरतेग्ट- 

पेदे “ष्टण प्रो हाराज | बं शसत्तमपौ रषम् ” इत्य् - 
पक्रमा “ख्टञ्चयद्याभवत् एत्रो बोरो राजा परद्धयः। 

जनमेजयो महाराजो परद्चयद्ठतोऽभवत् । जनमेजय 

यद्य राजषमहाशोलोऽभवत् इत; । मद्ामना नाम 

छतो महाशोलख धाभिकः | महामनास्तु दौ एनौ 

जनयामास भारत ! । उथौनरं च धमनं तितिक सहाव 

लम्" हरिकं ० ३।अ० तद्य चरित" वणितम्'” भा०व° 
““ऋन्ागच्छनृन्टपवर न्नाठतमग्निः सवासवः। जिन्नासमानो 

वरदो महात्मानघशौनरम् । इन्द्रःष्येनः कपोतोऽग्निभत्वा 
यन्नो ऽभिजम्मतः । ऊरु रान्तः समासाद्य कपोतः श्येन- 

जाङ्भयात् | श्रष्णर्थी तद् राजन् ' निलिच्छेभयपो- 

डतिः" ११०्अ०। छेन उपाच | वचर््ात्ानः 

त्वाः रेकं स्वैः राजन््द्ोत्ितः। सवै धम्प्विर्ष 

त्व कस्मात् कम्प चिक्तोषेसि ! । विहितं भक्षणं राजन् ! 

पीद्यमानख मे चधा । मा रच्षोध^मौलोभेन धमं खत्- 

ष्टृटवानसि | राजोकषाच । सन्तरस्तङ्पस्त्राणार्धो तत्तो 

भीतो मद्ाद्विज } । सत्सकाशमसुप्राघ्नः प्राणण्डज्ञ,रयं 

दिजः । रएकमभ्यागतस् इ कपोतखाभयािनिः । खप्र- 

दाने पर ध्यं कथं श्येन ¦ न पश्यसि ?। प्र्यन्द्मानः 
संभ्रान्तः कपोतः श्येन ¦ लच्यते | भत्सकारे जोषिताधीं 



उषा 

बेददो ° 9बाद्धसद्ततं 'उषावं अश्रख मेध्यस्य विव्याध” 

इ ००] “उषा ब्राह्मो सुहतेकालः" श ०भा०। 

५ दिवोडइदिढदेवतायाम् स्रौ प्रौद्मनोरमा । 

उसी स््लो उषं तापकल्वात् टिवसं खति सो-क गौरा० 

गष | सायं सख्यायाम् मेदिनिः। 

उषस्ति ए०कषिभेदे“उषस्िहे चाक्रायणः करा ० ०। उग 

“ततो डो- 

षश्तश्चाक्रायण उपररास"द्रति च शत०्व्रा०१४,६,५१। 

खषा स्त्रो योषल्यन्धकारम् उष+क | शप्रातरादिसन््यासु^वेनो- 

रतुव्रतशषा स्तिः "ऋ ° ८,४१,२ । तिच प्रातःसायं मध्या- 

छप्रूपा उघाः "भा ° । “उणा विभातोरलु भासि पूर्वीः" 

स्तोऽप्यत्र^अथय रहेनरुषस्त खा क्रायणः पपच्छ' 

३,६.७, ““तेजःपरिानिरुषा भानोरद्ाद्य' यावत्" ° 

स ० उद्गो २काले न्तबप्रभाच्तय" काल उषा तेन पञ्च 

पञ्चाशद् घटिक त्तरमारभ्य सटरययाद्ध दयपर्ययन्तः स कालः। 

लग्नाद्यलामे उषाकाले यात्रा शस्ता यथाह ज्यो “प्र 

त्य्टयातितारका स्फटतटौी प्राचो भवेन्निभ्मला त्वोष- 

दक्तविलो हतान्तशवला देवे; सद् वाज्द्िता। नो षार 

न तिथिं न योगकरणं लग्नद्चु नापेक्षते त्वा दोषस्स्त 

सद्चयमूषा नुनं करोवयुद्रतिमिति"” । ““तिच्यादिषु 

जिषिद्धेष चन्द्रताराप्रिलोमतः । उधघां गोधूलियोग बा 

श्लोङय गसन चरेत् । प्राच्यासषां प्र तौच्याञ्च गोधूलिं 

बजयेन,प। । दचिरेऽभिजितं चैवस्॒तरे च निशां तथा] 

च्छारक्तविम्ब' रजनोविरामं वदन्त्य षायोगमिह प्रवीखाः। 

व्यासः'" “अ [हः प्रयातः सकलाय सिद्धिः संलच्छते इस्तत- 

लस्थितेव"च्यो०त° व्यासः । अन्धकारेण शन्तापकारिशयां 

श्रात्रौ मेदि० 

माघः | 

“खधिकर्चिरयेषामप्यषां जागरित्वा"? 

४चतारभूमौ । कचित् गौरा० डष् | 

“भन् तं कृहकराद्मिषो प्रहष्याम्"भाग ° १ स्त्रोगव्यां 
हेभ० €उ्खायां विशः च्याल्यां रमानाथः 

स्वाणराजच्ुतायान् तह्न दौषादित्वसपि भारतादौ 

तथैव निदेशात्) तया च यथा आअनिङङ्ग;ः पतित्वे. 
नाप्नः तथा वसित भाग०१०ख्क०६२अ०यथा (वाण) 

“तस्योधा नाम दुहिता स्वप्रे प्रादय भ्निना रतिम् । कन्या 

लम्प्तकान्तेन प्रागटष्श्ुतेन सा | खा तत्र तमपश्यन्ती 
कासि कानोतिर्वाद्नी | सखीनां मध्य उत्तस्थौ | 
व्रीडिता खम् । वाणस्य मन्त्री कृभ्भाख्डवितलेखा च 
लतृश्ुता । सख्यण्च्छत् सखीं मूयः कौटडलसमन्विता | 

स मृगयते च्व, ¦ कोटगन्तं मनोरथः | इस्ता 

ततः 
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न तेऽ््यापि राललुपलक्षये । ऊथोवाच । टट कञिन्नरः 

स्वप्रे श्यामः कमललोचनः | पौतवासा दहद्बाद्धयंधितां 

इ द्यङ्गमः । तभ श्डगये कान्तं पाययित्वाऽधर मधु । 

कापि यातः स्सदूयतीं चिप्र भां ठजिनाणवे । चिल्ले 

ख्ोवाच | व्यसनमप्रकषामि लिलोक्यां यदि भाव्यते । 

तद्नेष्वे नरं ! यस्त सनोहत्तं तभादिश । इव्यक्घा देव 

गन्धव सिद्गचारखपन्नगान् । देत्यविद्धाधरान् यच्चान् 

मदष्यंश्च तथाऽलिखत् । मल॒जेष, च सा दष्णोन् र 

सानकटुन्दु भिम् ) व्यलिखत् रामङष्णौ च प्रद्यु 

वोच्छ लच्जिता। अनिर" विलिखितं वौ्षयषाऽवाङह- 

श्लो छया । सोऽसावसाविति प्राह सयमाना महोपते ' । 

चितरजेख) तमाज्ञाय पौल" ष्णस्ड योगिकरो ! यौ बि 

इायसा राजन ' हारकां छष्णप्रा्िताम् । तत्र सः 

छपर्यष्े प्राद्युज्नि' योगमास्थिता । ग्टह्टोत्वा शोणित 

एर सख्य प्रियमदभेयत् । सा च त छन्द्रवर विलोक्य 

छदितानना । इपृप्रचेय खष््हे एसा रेमे प्राद्युज्जिना 

समम् । पराञ्गयधासःखमन्वधुपदोपासनादिभिः । पान 

मोजनभक्ेगर्च धाक्धैः छश्रुषयार्खितः । गढ; कन्यापुरे 

शश्चत् प्रटब्स्त हया तया । नाइगे्णान् स बबुषे ऊषयो- 

पष्ृतेन्द्रिथः'' विस्तरस्तु रिव ०१७द६अ० । प्रातःकाले 

अव्य मेदि°श्वव्ययत्वात् ततो भवां चयूल् ठट च्।- 

खउषातन तङ्धवे लि स्तिया डप् । 

उषाकल ए ° उषायां कलोरे ख । कटे । 

उघापति ० ६त०। रष्णपौले प्रद्युलने यद्वशे अनि- 
सद्धो ततपतित्वप्रा्चिकया उषा शब्दे उक्ता उषानाथादयो- 

प्ल, अमरे “अनिरुद्ध उषाप्रतिरितिः खपाठः 

भारतादौ त दीर्षपठः ; ̀ 

उषित त्रि° वस क्त । !पथ्युषिते रेकतवासषे च । उष-द्ाद 

क्त । श्द्ग्धे मेदि० । चरिते घरखिः। भावे क्त । 
वासे न° “चाख्डालेरुषितं यत्र” ए०त० देवलः । 

उपौर पुन उष-कीरच। वौरणमूखे रायघ्कुट; । 

उष्टं पण उक्त-सेचने दन् वेदे नेट् । रस्म्यकसेकरि ब- 

लव्ध । तखामो वीर्य त्वात् तथात्वम् “आओओष्टारौ वा 

कात्या° ५,११.१३ | “शो्टारौ मर्ावलोवर्हौँ ` करकैः । 

आ+-उम्यक उष्टारौ दूति विरहः । ““उ्ारेव फरेष 

श्वयेये" ऋ ° १५,१०६,२ । लोके ठ उचिदश्त्येव) 

सेक्तरि त्रिः स्तयां ङोप् | 

खष्टर पस्त्री उष+दनू जिद्ग। ( उट) प्रसिद्धे पशभेरे 
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खष् 

स्तिया जातित्त्रा् छोष् । “इल्तिगोऽशोददमकोन्लैयेच- 

जोषति"? “नाघीयौोताश्ममाद््दो न रथंन च इस्तिनम् | 

जनाव न् खर नो" नेरिणस्यो न यानगः” सलुः। तद्यान- 

निषेधमाद “उद्यानं समारुढा खरयानं तु कामतः। 

स्नात्वा तु विप्रो दिग्वासाः प्राण्णायामेन शुध्यति” सनुः। 

काततः” द्तयक्या कम्पेभेदे तद्याने न दोष इति श्चितम् 

अतण “'डद्रमारोच्छच्नभिमन्त्रयते. त्वाद्रोऽसि” पारण 

मन्त्रलिङ्ोन तद्यानं वि्कितम् | तख मांसं 

म भच्म् “मच्छान पञ्चनदेष्वाद्रलुद्ांचंकतोदतः'" 

मनक्तः । तेनाख रएकद्न्प ङ्गिगुक्ततम् । गौरजो 

सद्िषः ठश्णः ब्दूकरो गवयोरुसः। दिशफाःपशव्चेमे अ- 

दद सन्तम !'*भाग ० उक्तेः गवादयः उष्ठान्ता हिफाः 

दूति बोध्यम् । दवा तदूषाते दोषः “भलुष्यमारणे 

सिप्र चौरवत् किखिः भवेत् । प्रणष्ट मडहत्- 

स्रं गोगजोद्हयादिषु" मनक्तः । नह्यह्यायेष- 

पापेन तच्जातिभेवति यथाह मवु; यां यां यो- 

निन्त जोबोऽयं येन येनेह क्षणा । क्रमथो याति 

खोकेऽखि सत्तत् सवं निबोधत । बन् वेगान् घोरा- 

चरकान् प्राष्य दारान् | संसारान् प्रतिपद्यन्ते महा- 

पातकिनस्तिमे । अन्धकरखरोष्राणां गोऽजाविष्डगपक्ति- 

याम् | चर्डालपुककसाना च्च बह्मा योनिष्डच्छति''यान- 
हरणपापेऽप्यद्यो नि प्राभ्रिमाह इत्वेयचडत्तौ मलः"(स्तो- 

ष्टः स्तोककोवारि,यानान्युद्रः+ पञ्ूनज; । तद्धे प्रायचचि- 

समाह"इव च्छा गाविकेदेषु गहं मेषु च मारणात् | प्राजा- 

पल्याङ्ं मेवेह प्रायचित्तं विधोयते? प्रा ० विशविष्णुः । तङ्ग- 

अये प्रायचित्तमाङ मखो त्यलुठकलौ प्रा वि°ञ्खः ^ गामच्ं 

कुञ्जरौदरौ च समै पञ्चनखं तथा । क्रव्याद् ककुटं यास्य' 

कुर्यात् संवतसरव्रतम्” “अयोष््वामोश्रतवाह्िताधैः'" 

रधुः । “तिद्ध तत्र कुर्व्वीत याश्द्रोनावलोकयेत्” 

मतुः । “अन्योन्यतः पयि वताबिमोताभिभोष्रौ""मषः । 

तनृमूलगुखाः चख ° उक्ता; । खय मूत्राणि गोमह्ि- 

चजाविगजडहयखरो्टाणां तोच्छानि कन् व्यानि ति- 

क्धानि लवणानुरसानि लध्नि थोधनानि कफवातकमि- 

भेदोषिषणुलमाभेउदरङ़ुथो फारोचकपार्ड रोगडराखि 
यानि दोपनानि च सामान्यतः । भवन्ति चात्र । 

लद कट् तोच्छोष्ण' लवणानुरसं लषु । शोधन" कफ- 
बातषु" लभिभेदोविषापडहम् । अौजठरयुल्मन्नः शोफा- 

रोचकनाथनम् । पाण्ड. रोगहरं भेदि इदयं दोपनपाव- 

ग्ट (~ 9 
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उद्र 

नम्” सामान्यत उक्र अगौन्न' कारभं सूत्मिति" विथे- 

षगुण उक्तः । तन्द्रांसयुणाः खुते उक्राः तञ्च उरभ्बशब्द 

दभितम् । तख साम्यत्वं तलोक्तम् । तञ्च उरभ्वशब्दे 
दितम् । किन्तु तस्यारण्यत्वमपि अतएव . ““उद्रमार रय - 

मनुते दिशामि? यजु ° १३.२४, तस्या र गयत्वसक्गम् । 

नख त्वष्ट देवतायै अच्नेधे देयतोक्ता “स्म तये गयां - 

स्व्ट, उद्रान्"यज् ०२४,२८,दित्वे गोयुगच् उ.गोयुग 

उद्दित्वो न° शालायां गोच | उष्रगोष उद्शालायां 

न° षट्के ड्गभच् | उ्ट.षडगप उ्ुषटके न०। तख - 

दमण । ओट, तत्सम्बज्विमांसादौ लि०। “पर' चौद 

सैथ नरमष्हषयोग्छागसपि वा» कपूरस्तवः । 

उषटकरणिंक ४० उष कणः भेदनम् कणे+भिदि-अच् र 

सोऽशिन्नस्तिठन् । दकछिणस्ये यवनरेशभेरे तहे शवासिभिष्ि 

भोजनाथैम् उष्टभेदनात् तद शख तथात्वम् । षहदेवदल्ति- 

खदिन्विजयपेने “अन्व स्तालधनां चव कलिङ्गा कस 

कान् | आटवी च धुरो रम्यां यवनानां एरी तथा” 

भा०्स०२०अ ० उ्ट,वल्डक्गणेजनवत्तवाहा तथात्वम् । 

उष्टकाण्डो स्तो छट इव काणङोऽख लातिलात् ङोष् 
(उटाटी) इषषभेदे राजनि° । 

उष्टग्रोवए० उद.मोवा आकारतेनाश्यस्य अर्थे० अच् | 

खशतोक्तो पैत्तिके भगन्द्ररोगभेदे। तन्निदानखद्ध- 

पादि तन्ोक्तं यथा “वातपित्तज्ञे प्रषन्निपातागन्तनिमित्ताः 

-अतपोनकोद,योवपरिखावि शम्ब कावर््तन्म्गिषो ययास्य 

पञ्चभगन्द्रा भवन्ति| तेत भगयुट््िप्रेशद्ारष्णाञ्च 

भगन्द्रा इ्यच्यन्ते। अपकाः पिडकाः पकास्तु भगन्द्राः । 

तेषान्तु पू्ैख्पाखणि कटोकप्रालवेट्ना यद्कण्डदू ह ,शोफञ्च 

दस भवति" द्ुपक्रम्य । ""पिन्तनतु प्रकृपितमनिलेनाधः- 

प्रेरितः पूवेवद्शस्थित' रक्तां तन्ोशच्छताखष्ट सीवाकार 
पिडका जनयति । साऽऽखचोषादीन्वेद्नविथेषान जनयत्य- 

प्रतिक्रियमाण्णा च पाकमुपेति वक्त्ञाग्नि्ाराभ्याभिव 
ददते इम न्वसष्णमास्ताष' स्तवल्युपे ् षितच्च बातमूतर एरो- 

षरेतांसि धपिद्धजति, त भगन्द्रम्,खोवमित्या चच्तते ̀ । 

उष्णशिराधरोऽष्यत्र ^“प्रकोपश्ैः पित्तमतिप्रकोपितः करोति 

रक्तां पिडक्षां युदट्ागताम् | तद्ाचुपाकाह्टिमिपूतिवाह्िनौम् 

भगन्दर" द्षटशिरोधर वदेत्” निदानम् । 
उदष्धूसरपुच्छो स्त्रो उद्ये व धूसरः एु्छ दव मङ्करो असाः 

जातित्वात् ङोष् | (विक्धाति) इत्तभेदे रव्रमाला स्वायं 

कन् हलः । तलनार्ये | 
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उष्पादिकास्त्रौ उष्टस्य पादाद्व पादोमुलमख्याः कपि खत 

इच्च । (मदनमालो) भूभिलतायाम् रल्नमा° 

उष्ट्स्थान न०६त०। उख शालायाम् । तलत्र भवः अण् । 

ख्य नान्तत्वात् तख लुक् । उष.स्यान तल्भवे {रि ° तद्धित 

लकि विरेष्यलिङ्गत्वनियमात् लिलिङ्गत्वम् । 

खषटासिका स्तो असनम् आसिकाच्मास-भांवे ख्.च् उदु 

खेवासिका । उदेव आसने । “ऊट. सिकाः आखन्ते 

पा० भाष्यम् खनन क्रियाविथेषणद्यापि यथा बह्वचना- 

न्तताऽङ्गोवता च तथाकारे समथितम् तञ्च न्द्ा्ैरले 

अखाभिदेितम् । 

खदिका सलौ उष्टसखाकारः परटावयव दव अकारोऽक्यसखाः 

ठन् । ष्टणएमये मदाभाणडमेदे विश्च; ूभेक्गविचेपविदारि- 

लोषि.का"माघः। उ्टो+खलायं कन्। उदट.जातिस्लियाञ्च । 

उष्णं इ०उष+नक | योश्च, ऋतौ, र्खातपे, श्पलाणडौ 
४नरकभेदे, ५ शोत विरोचिस्सर्थे च । अथे ° अच ।६ तदति, 

, अखालद्यरद्िते ददे च ति° । “कतके क्छतके चेव न 
सञायादुष्छवारिश्वा"ख्टतिः “खादर मातिशोतोष्णः नभ 

स्लानिष दालिः" रपषुः““अभोच्छखष्णौरपि तद्य शोद्चशः” 

"श्डापयन्नभिमानोष्णौ वनमालां शखानिलैः” भाषः € तापे 

इ°मष्णन्तमष्ण ततिभिसरद्ध्णणाम् भावः “खष्ण्' तापस् 

भच्ि० । तत्र योश्मख शख्य्यतापाधिक्यवन्त्वात् उष्णत्वम् 

खौध्रातौव्रकरोभारमे हेमन्ते तथातिधः"'इति मयप्रञ्च 

“अत्यासन्नतया तेन सोष्म तोत्राः कराः रवेः । देवभागे- 

$द्वराणान्तु हेमन्ते सन्द्ताऽन्यथा? श ° खि ° तचैवोक्तो : । 

विष्टवद्धोद्' रङ्गनाखेन ““तेन उन्तरदि्गोखयो; सये 
ख्थोहरदचिणसन्चारद्पकारणेनेत्धथेः ¦ देवभागे जम्ब होपे 

अत्यासच्नतय खयष्यात्यनलनिकटस्यत्तेन योद्धं स्रत 
ख्ख तेजो गोलकस्य किरणा सतो चवा अलयष्णाः । अघ 

रां देवभाग इृत्यद्य समन्वयाहूं चानां भागे समद्राह्- 
चिणप्रदेये हेमन्तं हेमन्तर्तोः ठकारात् खयं खावयष्णाः 

किरणाः ख-यखयात्यासन्नत्वात् । अन्यथा यख दूर 
स्यत्वे मन्दता किरणानामुब्णताभावः । देवभागे हेमन्तर्तौँ 

कराणां सन्द्ता । अतएव तत्र शोताधिक्यम्, दैव्यभागे 

सश्र कराणां मन्द्ता थोताधिक्य च । तथाच देव- 

भागे दकषिणगोले सर्य ख॒ दू रस्यत्वत्तरगो ले निकट - 
स्यत्व' मध्यगतदेथानां करमेष्याचिक्राल्त्वादीति भावः” । | 

नैष्ककटयोमध्ये गाद तपति भाखर” 

एतच्च देवभाग एष नाद्धरभागे, सीन 

चछतणवौक्त' 

विन्त | 

ऋतञ्च ज्य ठाषाडातकः । “सधु च माधवदच वासन्तिकाटतः 

शक्र शुचि पौद्मनेः""काल ° मा °द्टकोपधानमन्त्ोतो; । 

वतो भात षूमनिच् | उष्णिमन् घु° तल् उष्णता खो 

त्व उष्णत्व न° ष्यञ् ओष्णम् न०। खष्णस्छये' स्वाय कन् 

उष्णस्य शायय । उष्णस्यथेस्तु तेजसो युः “खख श उष्ण. 

स्ते जसस्तु” भाषोक्तोः जलादौनां तेजः संयोग विथेषादौ . 

पाथिकः । देद्य तथात्वे कारणम्प्नन् शब्द वच्छे युणव- 

चनत्वात् प्रकारे हितम् उष्णोष्णय उष्ण प्रकारे | "उष्णो - 

ष्णशोकरद्टजः” भाषः 

उष्णकं त्रि °उष्णभिव करोति कन् । नले, किप्रकारिखि 

चिप्रकारो हि जाद्याधायकमालख्यमनाहत्य खक्षरव्ये 

व्याप्रियते ईति तख तथात्वम् । उष्ण" करोति छष्ण+ 
र्चि-खल । २ज्वरे पु । 

उष्णकर च० उष्णः करः [किरणोऽख | १८य्यं। खष्ण 
किरणोष्णदोधिति प्र्टतयोऽष्यव्र । उन्ं करोति लख 

६त०। २उष्णकारके लि० 

खष्णकाल एर कम्प ° &त°्वा | सोग्रे तौ ।“'वक्र' नैव चते- 
दधात् नोष्छकाले न इव्वेले” छखतः । 

उष्णग एर उष्णमृष्णस् य" गच्छति यत्र गम-बाण०्खाधारेड। 

खोर काले “मातङ्गोन्यपतत् भूमौ नदीरोधष्वोष्णगे'" 

भाग्ड०३२२अ०। आधारे वज् उष्णगमोऽष्यव्र हेम°। 

उष्णगु ए उष्णागावः कराः अख खख । उष्णर 

श्रसपादथोऽष्वन "कुवेरयुघ्रां दिशस्ष्णर्कः'' कुमा ° । 

उष्णङूरण न° ६ैत०करणे परे इम् । उष्णा धने । 
उष्णनटौ खी कम्मे । “यमहारे महाघोरे तपना वैतरषो 

नदी” इत्य् क्तायास् तप्नायां वैतरण्याम् नद्याम् । 

उष्णंवारण नण्डष्ण वारयति ड-र्चि-च्छ ६ैत° | तपल, 
गे “यक्थेमम्भोजमिवोष्णवार म्” कुमा ° अखोद्पन्या 

दिकम् खा तपलशब्द् ६४६ ० उक्तम् । तद्खचशं 
दृषण्संर दर्थित यथा “निचितं त॒ ङशपकषैः रकवाकु- 
मयूरसारसानां च । दौकूलेन नवेन त समन्ततच्ादितं 
शुकम् । हक्ताफलेरचितप्रलम्बभालाविलं स्फटिकसू- 
लम् | षडदस्तशुदधेमं नवपर्ं नमैकद्णड' च । दण्डां. 
विचृतं तत् समातं रल्नषिभूषितचदयपम् । पतेस्तदाव- 

पत्र कल्याणकर विजयद्' च । युवराजन्डपतिप््याः 

सेनापतिद्ख्डनायकानां च । दण्डोऽभेपञ्चहस्तः सभपञ्च- 

कता्विस्तारः । अन्ये षाषष्णयु प्रसादपङ़ेविभूषितथिर- 

स्तम् । व्याचम्बिरलमालं अल् काये च भागूरम् \ 



उश्णि 

येषां च नराणासातपवारणं तु चतुरख्म् । 

समटत्तदण्डयुक्त' चन ' काय्य" त विप्राणाम्" उष्णन्नादयो 
ऽ्यल्न । तद्भारणे गुणाः चछण्ुते उक्ता यथा 

“वर्षानिखरजोषमेद्िभादौोन निषारणम् । बल्यं चकु 

ष्यमौजस्यं शद्धरं खन् धारग्यस्''। 

उष्णवोय्ये ए° उष्णमय' वोय्यं मख । १ गिशमाराख्यं जश- 

जन्तौ | २उयशो्ं बति निणडेम° । उष्णवीय् द्रव्याणि 

च दुखुते नानास्याने उक्तानि तानि तत एवाषगस्याजि 

खष्णांशु ° उव्णाः ख'शंयोयख | ष्टययः । 

उष्णागम उ उष्ण आगव्यतेऽत्र गम+खाधारे-खप् | नि- 

श्ाघकाले | उष्णाभिगमोऽप्यन्् शब्द्च० । 

उष्णालु लि°उष्णं न सहते अल् । उण्णऽरडने । ““ङष्णा- 

शः शिथिरे निषोदति तरोमू लालवषाके शिख ?पिक्रभो ०। 

खष्ण(सदह ुण०्उष्ण असह्यतेऽल अा+सड-अच् | ! हेमन्ते 

ऋतो । उष्ण" ग स्ते च् । असद्योष्णे लि° । 

उश्िका स्त्रो अल्यभन्नमसख्याम् अल्पा कन् नि अन्नख 

उष्णादेशः । शय ् ाग्बाम्( याड)! उष्णकशब्दात् स्तिया 

टाप खत इत्वम् | रेद्लायास् शिवाम् । 

उश्खिज. उ उष-श्जक् बा चट् । उष्णस्यशयुक्तं तत 

प्रत्ना श्रये ण । चओोष्णिज तदये | 

उ्णिह स्त उद्क्लिद्यति किन् नि°छदोऽन््केपे षत्वम् । रप्रा्- 

रपादके १अन्दोभेदे । खादौ कुः उण्णिक् ¦ उष्णिग्भ्याम् । 

“मायलु्ण्णिगचचद्प् च उतो पञ्किरोव चः! ०र०। “अय 

कन्द सि गायम्, च्णिगलद्ब् टतो" ' द्व्य.पक्र स्य “हितो- 

यषष्णिक् त्रिपदान्त्योहादयकः | च्ाद्यश्चेत् षरर्ण्णिक् , 

मध्यमचेत् कङुप् | ल ट्म जागतचदषकाः ककुबन्य- 

इ धिरोकादथिनोः परः षट्कस्तदुशिराः सध्ये चेत् पिपो- 

बिक्षा मध्याद्यपशञ्चकस्नयोऽटका अलष्ुबगभा च्त॒ःखुप्न 

शोष्णिगेव"” सर्वातु° ५अ० । ““एथभेषोष्णिह्धं सुषिार 

सीवाखनके" इति सर्वा्॒° 8अ° उक्तेः तखाः सविद्ट- 

देषवाकत्वेन सरोषाद्च अनृके च न्यासः । तस्या उप 

धानप्रकारः शतण्जा० ८,६,२,९, आदो दधित 

तत एवावसेयः । रेतदभिसाजिदेवमेदे च । अश्वमेधे ^बि- 

बद्धा अचद्मे तयं वाङ उष्णे" यजु° २५,१२१। 
प्विधेषायाहक्गदेवता वि षोह् थेन यूपादौ बन्धनशकतम् । 

अख इलन्तत्येऽपि अलादिण्टाप् । उश्णिहा "उष्णिहा 

अन्द इन्द्रियम्” यज् . २१,१२, "हव्य न्णिहा कञ्प् 
चछचोभिः न्त् तवा २१,१३, “ष्ठात् सोवा; प्रष्ट्या 

( ११८१ उष्लो ं 

तृश्णिद्ा टलस्येष यचौपतिः” अधर्वनेदे ६,१९४,१, 
उष्णोंगङ्ग न°डण्णीभूता गङ्गा नदोभेदो यत्र मध्यपदलोपः । 

ग्ट पुतङ्गपवेतखे तौर्धभेदे “अपां हद' च पुख्याख्य' श्टगु- 

वङ्कः च पवेतम् । उबष्ण)गङ्ग च. कौन्तेय , सामात्यः 

समु पस्म,श' भा०थ० १२५ अ० । 
उष्णोष इ०न०उष्णमोषते हिनस्ति शष-क शक० परदूपम् । 

१शिरोवेष्टनवस्ते(पागद्)रकिरोटे च “यासा खध्वये- 
ष्णा ष प्रयच्छति तदञ्जलिना प्रतिष्ट्ह्य लिः प्रदिशं 

शिरः समम् वेटयित्वा" च्यारजरौणख०६,७ | सनच्रह्वा 

लोलितोष्णौषा निच्िंशिनो यालयेयुः” आण्यौ० ९, 

७, ४ ।“लौड्ितोष्णोषा ऋलतिजरन्तोति" तिः । समा- 

वत्तं नकषाछे च तख धारणमाचा्याय दान" च विदितम् । 

““अचेतान्य् पकलयोत सभावत्तंभाने मणिकुण्डले वस्त्र 

युग शअत्रूपानद्युग दण्ड" खजषन्ददेनमतुलेपनमा ञ्जन- 

छष्णोषमित्यात्मने चआाचार्थ्याय च" | “वद्य भयोनं बि- 

न्देताचाय्थायेष"च्छा० ज्ट० दष८,१,२ | तद्खारणगुखः 
चछ ° उक्ञः ""पविल्र केष्यखष्णीष' वातातपरजोऽपडहम् । 

षभानिलरजोषसेह्िमादीनां निशारखम्? । 

उष्णोषिन् लि° उष्णोष-+अस््ये इनि । ?उव्णोषधारिखि 
स्तयां डप् रमद्ादेभे ए] “उष्णो च वक्वा उद- 

सोविगनम्तथा'› शिवस्तुते"? भा ० अह ०१७ । “उष्णो षयि 

छवक्नाय सड्ता्चाय भीदुषे” भा० अ ° ८ । 
उष्णोदक न° कम्मे । अभ्मिना तप्रजके काच्यभानपाद्गेषा- 

छ्ञावयेषपाद्ादिष्टोनके जले बद्गुष्णादि भावप्र° 

“ऋटमेनां शेषेण चत्येमाङ्केन वा । च्यवा कथभे- 

नैव खिन्नमुष्णोदक' वदेत् "। वदुर षाः “ज्ञे श्रासवातणेदोषु' 
०।स्तशोधगदोपनम् । कासच्चासलजुरान् हन्ति पौतम्- | 

ष्णोदकः निशि । काथ्यमानन्तु निवेशः निष्फेनं निभ्यक- 

न्तथा | ङ्ावशिट' यत्तोय" तद्ष्णोदकमुच्यते । जुरकास 

कफश्चासवातपित्ताम्मेदसाम् | नाशन" वस्तिषशोचधि- 

पथ्यमष्णोदकः सदा । लिपादशथंषः श्लिलः योद्धे 
शरदि थते । हेश रेष शिशिरे तथा वर्षावसन्तयो;'" 

अयि तु“निदाचेत्वदपादोन" पादहीनन्त॒ शारदम् | शि- 

भिरे च वसन्ते च हिमे वचाद्धावयेषितसम् | व्षटमांथा 

वथेषन्तु वारि वर्षासु श्यते” केचित् “(विचिष्व्गेष वाथेय 

वेदेषु निष् प्यः) एकभामावथेष' खाद्म्ब्, वर्षा- 

दिषु कमात्") अत्रं दोषाणां ययोल्वणता इनता वा 

तथा व्यषस्या कलनोया । “तत् पादोन पित्तषम- 



उख 

) ॥ ४ भ, ॥। ५ 

द्ोगन्तु पात् । लिपादहोन' द्रु स'खाद्यग्नि- 

करः लघु" त्रिपाद्होनख तन्त्रान्तरे ऋअरोभ्याम्ब् स्ना । तख 

्णगुणास्तु | “पाद् येषन्त॒ यनत्तोयमारोगभ्याम्ब्, तडुच्यते । 

शआारोग्यम्व् सद्ा पथ्यं कासश्वासकफापहम् । सयोः 

जुरहर' साहि दोपन' पाचन लघु| आनाडपाख्ड^ 

्छलार्योगलमथोधोद्रा पहम् "भा०प्र० “दिवा श्टतन्त॒ यत् 

तोषं रातौ तद्गुरूतां व्रजेत्” वबेद्यकम् । "“संक्रानतौ 
बधैद्धौ च यहे चन्द्रखव्यःयो; । तके मृतके चैव न 

स्ञायाइष्ण्रारिया" च्छति; । ^जेत्रस्यसतं वापि 

अोतष्वष्णमयापि वा | गाङ्गः पयः पुनात्याशु पापमा- 

सर्ान्तिकम्'? रोचिः । “निव्यं नेमित्तिकञ्चव क्रियाङ्ग' 

मलकर्पेणम् | तोर्याभावे च कलेव्यश्ष्णोद्कपरोदकेः'" 

यभ; । “उष्णाम्बु नाधःकायसय परिषेको भकलः०३म् । 

तेनेव चोत्त॑माङ्गख बच्ल॒त् केयवचुषोः” ख०्तर आदु- 

केदः । उष्णोदकेनाचमननिषेध अाचमनशनब्द् उक्रः | 

उष्णोपगम इ° उष्ण उपगम्यतेऽत्र खाधारे ष् खडद्धिः । 

जिदाधकषाले सशक्त [ कन् । तत्रेव आतपे च । 

उष्म इ०उष-सक्। बभे, २अातपे, ष्सीश्े तौच । खाये 

उ(ऊ)ष्मन् ति °ऊष-त्राधार मनिन् वावा हलः १ सोध्र- 

नलौ कर्त्तरि मनिन् । रेखखातपे “नोपतापि मनः सोग्म" 

“खष्णोष्णशीकरद्ट्लः प्रयलोश्रणोऽन्तः" ““"अभ,च्छसष्ण)रपि 

तद्य सोष्मणः माच; । दीषीदिः शयघसहवरयेषु । 

उ(अ)द्मप एण्ड्नाणं पिबति पा-किप् । ष्टगोः इले शपि 

गणमेदे “शुकाकिनो बहहिषद् उ(ऊ)प्रपा खाञ्यपा- 

स्तया 'पिगणनाय.ं खढतिः । २) प्रपानकषतेरिः तप- 

खिनेरे लि । “उग्र रविनिविषटदिभिर(ख)- 
श्यः" काट्० । (घञ् अडद्धिः । निद्ाघकाचे । 

(ऊ) पगम ए उ(ऊ)्ा खागम्यतेऽत्र ख+गम-अाधारे 

ख(ऊ)द्माय नाभधा० उ(ज)प्राणखदमति उ (ऊ)प्नन्+क्यडः । 

उ(ज)्रायते ओौष्रायिट उ(क)प्रायमाकः । 

स्तर ए०्वसन्ति रसा अत्र वस-रक.नि° न षत्वम् । कि 

रथे, ग्य किरणानां जलाकरैकत्वे न रसवत्तवात्तथात्वम् । 
न्ये षां यथायथं रषवच््वम् बोध्यम् | रषे । श्चरभ्यां 

४कतायां १ एथिव्यां च स्त्रो निङ्°। देवमाल्र घु°उच्छ्व° 

“उच्तावेतं धूषाडो'' यज्०४,९३ । “उचतो अनडवाहो"' | 

नेदेदी ° “कत्वा नारवसतः पितेव" ०६,१२,४ । “उसो 

षभः" भा०'-यररसं रिमदोच्याच्न डरिष्यन् रसानिव"रदुः 

“यो धत्तां भुवनानां य उ्ताणाभपीच्छा? क १८,४१,५. । | 
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अद्य “"प्रमित्रा्ो न दडम्ख्ो शपे" ३,५८,४। 
^ध्वसति गमचोन्यलः ग्य: भा०) व्यं रश्िसस्पर्कात् 
दिवसे च । “वद्मा रख्तयासा'” ऋ ०७,७१,४, च 
यामा दिवसं प्रति गन्ता" भा” उस्तमिच्छति उस्लयति 

““ख्तोमाङ्काटः प्रतिषेधः" "वार्ति, लङगदौ नाट उसरी 
यक्त : षत्वाभावञ्च ओओख्ोयत् । € सहवासिनोः अशिनो 
ङमारयोः दि ० ०। “अग्नयः उक्ता जरन्ते "ऋऋ ° ४,४, 
५,५, उक्ला सहनिवसन्तावञ्धिनो चतौ” भा० । 

उखि स्तौ वस-बा० क्ति ष्वाभाष; | गन्त्यामू““{न्वन्ति द्र 
मृखयः” ऋ ०९ ६५,१, “उक्तयः सव्वं त गन््य.'' भा ० | 

उस्तिक ए" उ्त+अल्यारयै स्त्ये षा उन् । अल्यवाङ्के 
जो षभे अल्सन्लीरसावियां २ स्तीगव्याम् स्त्री 

उसिय ए°उरू+खाये अल्पाथे वा घ | १जो शं षमे ““उच्जियो 
दष्भः कन्दतु यौः” क ०५,५८,६, रखतीगव्याम् ची . 
निर्०। “गवामब्वं मक्जियाश्ाम्'" ऋ ०५,२,8,उखियाथां 
चौरस् त्सारयन्तोनाम्”"भा °| 

उह अदने भ्वादि* परण सक०सेट् इरित् । हति ्ौहत्, 

आओहोत्, उवोह ऊहतुः । अप अपसारणे तानपौहोत् 

निथाचरः"भट्टिः “अपौहदुत्तरः'? रघुः 
उ अव्य" उ च इच ्° । १संबोधने, रण्वा च| 

उष्ट् अव्य० उच्च ङ्च | सम्बोधने | 

उदू स्तो उदक् । १खेदद्छवदे यन्द “नखानि विध्या 
करतलेन तत्वडणोत् ततः किसलयभ्म्षत् करमथाक्ि 

पह.रतः | ततोवलयशिडिते भ्वमरयुञ्जिता ज्या उष्ूरिति 

क्र ध्वनिनियाऽपतत् मच्छिता "| बह-क् | वाङ्के 

लि०। ""ङरण्य परां उद्व उषु धः” इ“ १५४५, 

४, उद्व; वाकाः” भा० उवः दान्द्षः 

उद्यमान लि ° व्ह-कम्पीखि शानच.। यख वदन क्रियते 
तख्खिन् “यथीद्धमानःकिल भोगिवैरिणा' नैषध ०। 

उद् ए° वह-रक् | षभ न्दा यचिन्तासखिः 

दूति वाचश्मत्ये उकारादि न्द् चेखङ्कलनम् । 

$ 

` त क्क " त 



अदि 

ज्ञाः खरव्मेदः “चखोश्जावपू" द्युक्तो : च्ओोस्या- 

भोद्धारणोयः स च उद् त्तातुद्ातस्खरितभेदात् लिभिधः 

देव हाभ्यां मालाकालाभ्याश्द्धायत्वात् तख ञ् तत्वो- 

क्िचिन्त्या लिमातलकालस्यैव श् तलात् व्यद्ककाकारभेदाच्च 

तख पा्स्वलगविक्कितच्चसाकारेणेव लेखनसमाचा- 

शात्। लिबिधोऽपि अचुनासिक्षानलुनासिकमेदात् दिधा 

तेन षडविधः तख्ोद्धारये विवार आान्तरप्रयलः ““खरा- 

ामू्णणास्चोव वदतः करण ख्टतम्” चिचोकतोः वि 
, 

तञ्च जिह्वाखादेः धाभाव; । “अवचोऽसूपृटायण्सतोषत्, 

नेमष्यष्टाः यल; दढता; इति शिचोक्तः वख तन्त्र 

शुक्ञाद्याकारवया ध्येयतोक्ता यथा “शुहङन्दसमाकार 

अक्षार; परकुण्डलो”' कामथेदतन््रम् । तद वामके 

खविन्द् कतया नि्ैन्दुकतया वा मादकान्यासे न्वारः। 

अतण वामकपो शब्देन तस्छाभिधेयता “थान; चन्दु- 

वामश्रवणपरिगतो बोजमन्यन्हेधि |'"कपूरस्तवे ङ्धारम- 

न्नोद्धारः। तत. खङ्पे कारप्रत्ययः । तप्रल्य यञ्च | अधिकं 

सरव समास्नौ वच्यते | 

ऊ अव्य ० वेज किप् । !सम्बोधने, र्वाक्यारम्भ, रदवाया, 

४रचायाञ्च भेदिण्ड्ञः स्याने इतौ परे अलुनासिक 

ज इति आदे तदर्थं तद्य प्रग्टह्यल्वादितौ न सन्धि; । 

ऊ ए०्खवतोति अव-क्विप् ऊट. । १महादेवे चन्द्रो च । 

श्पालके लि* शब्द्रलला° 

ऊट् ष° वह-प्रापणे न्नानाे्वात् {क्तरि क्त । १टतविवाहे 

सि “परिेततादजोऽनूढे व्ये दारपरिपहात्"” अमरः 

त्वद् डवत् तलौव पु०। कर्मणि क्त | कतविवाष्ायां स्ति- 

याम् स्त्ी। “भादः तमवन्नाय तस्ये सौमिलयेऽसको” 

भटः “कन्या पिदर्धगहरो यद्यनृढा भवेत्तदा?” खटतिः 

ऊडागढासमवायेऽनदेष प्रथम धनह्ारिनो' दायक्र°। 

अटमाख्यत् "इति षाक्ये रौजदत् त सि०कौ°आओौडदत् त 

दन्य । १कतवद्ने ते लि° । चखप्रण्द्नप्रा* ` 

सणडद्धिः । प्रौढः“ प्रौढकन्यायादोषदथेनात्''रषु०“खथव- 

दहे माथैकखेति” परिभाषया प्रोदशानित्यत न बिः 

ऊढकङ्ट ए*ऊढो टतः कङ्कट : कव चोयेन । तवच वभवं ते । 

ऊढि श्लो वह-भावे क्विन् संप्रण। १बदने रेषिवहेव | प्र+ 

३४७ 
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ऊढि प्रा०्खण्डङ्धिः। प्रौदिः | ऊढिभाख्यत् खौजिढत् त 

सिर्कोणखौडदत्त इत्यन्ये | 

अत लि° वेज्-क्त संप्रनदीवः । १ लतवयने र्यधिते | ऊयी- 
तन्तुसन्ताने क्त । श्यते ““यस्मिच्नोतच्चप्रोतच्च"' छतिः। 

अष-क्त ऊट् । 8रच्िते ति°। 

ऊति स्त्री अव -क्तिन् ऊट् । परते । ^“देवख यन्य, तयौ बि- 
विधाः ०३११४.,६,'यतमख्माम् सडसमूतयः'' ४१२१,१०., 

क्तरि क्िच् ऊट । ्रत्ितरि'उरुष्यन्तसम्माध्वोदस्ता न 

ऊतोः "ऋ ° ४४,२,५जतौ;जतयःरच्तन्तः' ' भा ° ऊय -बेञ् 

बा क्तिन् । २सोवने (सलाद) ४वयने ( वोना ) ५च्षरथे 

शन्ट्चि०। €लोलायाम्^नचाख किचेन धाठ्रवं- 

ति जन्तुः कुमनोष ऊंतौः "भा ०१,५,९८१'.अतोर्लौलाः'' 
चओधरः बेअ्-कम सि क्तरि वा घन् क्तिच् वा। 
राएलचतण मध्ये ऽकरम् वासना खपे तज्ञच्तय मेदे । “वसा. 

दिदं भागवतः षएर।णं दथलक्तणम्” इत्वा (अन्- 
सगे विसगेञच स्थानः पोषण्णमूतयः । सन्वन्रोशाहकथ। 

निरोधोसक्रिराचयः" इति दथ लच्षणानय् दिष्य तेषां 

लक्षणान्युक्ञानि यथा ^भूतमालनेन्द्रियधियां लन 
समै उद्ष्ृतः। बह्भमण्णो गुख्यवेषम्यात् विषनेः 

पौरुषः शटतः । स्थितितकगठति 2: पोषणं तद्- 

चख; । भन्वन्तरास्ि सद्धम्मजतयः क्म वासनाः। 

खवताराहचरितः 'इरेश्चाखादवत्तिनाम् । षुसामो- 
शक्याः प्रोक्ताः नानाख्यानोपड"ड्िताः । निरोधोऽखा- 

ह॒शयनमाक्रनः सह शक्तिभिः। शक्तिरित्वाऽन्ययाद्प 

स्वरूपेण व्यवस्थितिः । आभासञ्च निरोधञ्च यतेऽसत्यध्य- 

बसोयते । स आश्रयः पर ब्रह्म परमात्रोति शब्ट्यते''भागण° 

२,१०.२ “कम्पायां वासनाः ऊयन्ते कर्मभिः स तन्यन्ते 

द्त्यतय यद्वा दब्वार्थात् सं्लेषार्याहा वयतेधौतिरिदः 

ख्पम् । जयन्ते कम भिवद्धन्ते संल्लिष्यन्ते वा ऊतयः 

खरोधरः 

ऊधन् न°ऊषस्+एषो °सख नः । स्त्रोपथोः इग्धाधोरस्याने 

(मेड) ““वतृसो न माठरूप सब्दूधनि" छ ०६.,६९.) १। 

“यद् पोतासो ख'शवो गावो न दुद ऊधभिः? ८,€, 

१९.) “प्र चेनव; विद्ते इष्ण जधुः''च्ट०४,२२,६ । 

ऊधर. न° जधष्+ए० सख र; । स्तगव्यादेः ऊवसि (भेर्) 

"ऊधर्मलग्ना जरन्ते" ऋ० ८,२,१२ । 

अधस. न०उन्द्-ले दने अदन् किञ्च दौषः। स्तोग्यादेः इग्धा 

धारे ख्याने (मेद) "ग बाम धस्य, वच््णाद " ऋ ० १०,४९,१०। 



ऊन 

“यदैव स्तिये स्लनावाप्यायेते ऊधः पञ्ूमास्'› शत०जा 

२,५.१,५ । खख ब्ध °सण्यनडः समा ० ङोप् । पोनोघ्नो 

चटोष । “भूवं कोष्णेन कुण्डोधौ मेध्य नावभ्टयादपि" 

रषः । आअच्तियान्त न कुण्डो रे धैदकम्"” सि ° कौ ° 

अनन्तत्वं नेवोपपसौ आअनङ्विधानं समासे सान्तप्रयोग- 

वारशाध्म् | समनासान्तविधेरनित्यत्वात् काचिच्च “मण्ड - 
कनेलां खाक्षारां पोनोधसमनिन्दिताम् । अभिनन्दय 

शतां राजन्नन्द्निं गाधिनन्द्नः'" भा० खा ०१७५अ०। 

खाषेत्वाहा तथा प्रयोगः | लोकेत॒ म तथा| तन 

भवः शरोरावयधत्वातं यत् | ऊधस्य तद्भवे दग्धे 

ग °। “ऊधस्यमिच्छामि तवोपभोक्् म्” रषुः । प्राशस््ये 
ठप् भख वः छेए्  ऊधखतो प्रशस्तोधोयुक्तायां गवि | 

“शिषिचुःख व्रजान् गावः पयसोधसततौमेदा” भा० १, 

१०.५ 1 ऊध्रसे हतम् गवादि” यत् अनः च| 

जधन्य जधसोरहिते दरव्यमेरे, यद्धोजने ऋापौन' पौनं 

भवति तच्िन् द्रव्ये लि° | ररातौ निरु° तखा हि 

मकरकरसम्परकेण क्त दयो गा त्तथात्वम् । 

ऊन परिहाे अटन्तचुरा० उभ० सकण सेट् । जनयति ते 

आौनिनत् त शुद्धि वा चः च्यौनयोत् श्यौनविट। 

जनः जनितः ¦ “मा त्वायतोजरितनां सनयोः" ऋ ° 

११५१२, । 

अम ति° जन-हानौ अच ।!ोने, रच्मसंपू्ये च ।“ऊन' न 

सतवेषुधिकोववाे “किञचिदूनमनन्ः शरदामयुतं ययौ" 

रषः । “ऊने ददादुगुरनेष यावत् सव्व॑लषुभं बेत् ० 

₹०। “जनद्िवाभिकं प्रेतं निदध्युवाग्धवा बहिः" मतः 
“कनं वाष्यधिकं वापि श्खिव्यो राजथाशनम्” यान्न०। | 
खनाथेयन्द्योगे टतीया । रकेनोनः। जनार्धकशब्देन वा 
दतौयास ° मापेथोगः माघोनः कलोनः कलयोनः | एको- 
नवि शतिः एकोनलि'शत् एकोनचत्वारिं थत् एकोनपञ्चाशत् 
कोनषष्टिः एकोनसप्रतिः कोना भीतिः रखकोननवतिः 
एकोनशतम् । तत्तत्संख्याया एकंकोनसं ख्यायाम् । एवं 
हय,नविशत्यादयोपि अष्टादथादिसंख्याच । संख्यास् ए- 
कत्वय प्रथमो पस्थितत्वात् एक शब्द् प्रयोगेऽपि रकलवे मैवो- 
नत्वाबगमात् ऊनविंशत्या दि ड्द्ानाचेकोनविं्यादीना- 
चो धकल्वम् । “एकेन दाभ्यामिन्य, नके निचुतः''सवातु° । 

ऊनचत्वारि श ति ° ऊनचत्वारिथतः पूरणः डट् । जनच- 
त्वारि शदुसंख्याप्रणे एवमूनविश उनलि'थ उनपनञ्चाय 
भ््यादयः तत्तत्रंखबापृररषु । स्त्रियां गेप् । तनराच 

व अरो 

तमप् | जनचारिशत्तम तदथै । रवसून विं शतितमादय- 
स्तत्तत्संख्यापूरणेषु स्त्ियां ङोप् । 

जवबध्य न° ऊ-रषदये बध्यं जोम । ईैषच्जख" णादौ 
“यदूबध्य्चद्रख्यापयाति"” ऋ० १,१६२.१० “ऊबध्यम् 
अजो दणादि“भा० “पासति दुर्मतिः बाधमाना 
ऊबध्यं वातं सव्वं" तदारात्'"यज ° १९.८४, ““ऊबध्यमा- 
माशयगतस् वेददो ०।९तत्ख्याने च"“रतदाऽन. तद्खरध्व- 
भिति सर्पेभ्यो यत्तनाद्टगबध्य' वाव त भवति तङ्ध- 
रन्ति सपाः" अनन्द ४,२.२६ । असय अन्तःश्य २ 
भध्यत्वभित्ये के । 

जबध्यगोह ई° ऊबध्यद् गोहः प्रच्छादन" यल । आन्तर. 
च्छादनस्थाने | “सव्याटतः शाभिनोबध्यगोहचात्वालोत्- 
करास्तावान्” चआाञ्च० म्टन्रौ° ५,३,१६, “बध्व 

गोहोनाम आन्त्रप्रच्छादनस्यानम्??नारा ०० [याद्घ। 
जम् अव्य ° ऊय-क् । 1 रोधाक्तौ,रप्रस्ो, शनिन्दायां, ४ 
जम् न°अभ-मन् कित् छट च । नगरभेदे उच््चच्द्० | कत्तं रि 

सन् ।र्रच्ितरि ति०।“षरि व ऊमेभ्यः शिञ्चुता मध" 

१०,९२१५, “ऊकेभ्यो रकतिढभ्यः* भा०। भावे मन् । 

श्रचश्े न ०।८ये मद्यैः पुतनयान्तमूमेः''१,१द९,७,जभैः 
अल्रच्चणेः"" भा० । उच्लदत्तस्तु तख ॒वा° खं 

प्रकल्प उमाशब्दमाह | ख च उमाथब्दार्थे । वेआओद््- 

पम् यदि वाऽवतेः ख्पह्ठमयथापि बाख इति बोध्यसू 
अथय वन्तसन्ताने ष्वा० रदित च्ातण्स कण सेट् । जयते 

खयि । दैदित्वात् निष्ठायां नेट् कतः ऊतवान् जति ` 
ऊररौो अव्य” ऊय-बा०ररोक् | ! अङ्गीकारे, विस्तारे च । 

ङंजि गतिश ० अररौशल्य । क्त जररोरत अङ्गोते विस्तौरे 
च वि०। षन् जररोकषारः अक्गोकारे वि्लारे च एु०। 

ऊरव्छ ए'स्त्री ऊरौ भवः शरीराशयवतवात् यत् । श्वश्च त- 

च्लातिस्तियां टाप् योपधत्वात् न ङोप | वेश्यानां 
जहयण जरुजातलञ्च “ा्ष्णोऽखय मुखमासीत् बाद 

राजन्यः रतः । ऊरू तद यहं श्य: षड्धा चडो अ- 
सायत"यजु०११,११, उक्तः “लोकानां स विषदं 

खखबाङृरुपादतः। नाद्भण' श्रिय" वेश्य शदरन्च निर- 
वत्तं यत्'"मनूकत च । तद्ध ठत्तिरपि तलका ।'“ हना 

रुपच्छानां यक् काय्यां र्यतन्तरितः' इत्य पक्रम्य” 
""पच्छूनां र्षणं द्ानसिज्याध्ययनभेव च । बखिक्पथ 

कमोदञ्च वेश्यस्य कभिभेव च'"। २ऊरभवमात्रे ति.० | 
ऊरौ आअव्य° जय-बाऽरोक् | !अङ्गोकारे, २्विल्ञारे च। 
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खर्ययादि० शंञि गतिसमासादि ऊररौवत् दर्व्यम् । 

अरु ए" ऊणूयते आच्छाद्यते ऊषणं -क्मेयि क ललोप | 
लान् परिभागे तद्य वस्त्रा दिभिराच्छाद्नोयत्वात् तथात्वम् । 

“जिशान्ननारोपरिधानधूननस्फुटा गसाप्य रुष लोल चच्तषः # 

<करभकरोरुभिख्रुभिट् धानः” माघः । “कदली कदली, 

करभः करभः करिराजकरः करिराजकरः | भूव्रनत्रितये 

म बिभन्ति वलाभिदम्रयुगं न चमृर्थः” प्रसन्नरा० । 

^न्धाल्लीकराभ्यां करमोपमो रः” ^“भुजम्ङ्खोरुबाल्या- 

देकोऽपि धनदादजः”रषुः अश उपमान पूम्बकत्वे उत्त- 

रपदस्थर बड °स ° स्त्रियाम् ऊङः। करभो: करभोरु ! 

रतिप्रान्ते हितीये पञ्चमेऽष्यहम्” विद्याच्वन्द० खंद्हितश- 

फल च्तणवामपूषैकख्यापि ऊङः । सहितो षः सम्यग्हितो- 

स्का इत्यथैः शफाविव संकिरटौ ऊख ययाः फोर । 

सचणयुक्ताव् यस्थाः लल्तणोद्धः | वामौ मनोहरो 

ऊद् यस्थाः वमोः “'त्रखन्तो चलशफरोविघटड्ितो- 

शर्वामोद्धरतिणयमाप विभ्वमख ” किरा०। सहितसद्- 

पूर्व्वं कस्यापि ताडशस्व ऊः | सहितौ हितयुतौ जच्छ 

यदा: सह्हितो्ः। भारं सेते सहावर यखाः सहोद्धः। 

खरौ भव; शरीराबयवत्वात् यत् | ऊरव्य ऊरूभवे वेश्य 

चु"स्त्री तद्भवमाने वि | खाङ्गतयाऽख्मात् जिषान्तात् 

बड़०्स स्त्रियां छष् । ऊरुभिन्नी । 

ऊर्ग्राह ए जरू ग्ट्छाति स्तभ्नाति सह-खण रउपम्स०। 

ऊशलम्भ्ररोगे ऊजश्सतम्भशब्टे वितः! “जरया - 

चग्टह्ोताख केचित्तत्राभवन् भुविश्मा० द्रो०१४६ खण) 

ऊश्ज पुसी ऊरोरजायते जन -ड । वैश्यो स्त्रियां जातित्वात् 

छरोष्। ऊर्जा तमाले ति °ऊख्जातो खजन््रादयोष्युभवन । 

शष्टगुवंयेय खोरे ऋषिभेदे एु०्तदखय ऊरूतोजन्दकथा भा 

च्ा०१७८,७९. षु ० “सतोय इति ख्यातो बभूव एथिषौ- 

पतिः । याज्यो वेदविदां लोके च्टगणां पार्भिवषेभः | ख 

तानपभुजस्तात ! धान्येन च घनेन च! सोमान्ते तर्षैया- 

चास विपुखेन विशाम्पते! । तस्िचरृपतिथाषहंले स्वर्यातेऽथ 

कथद्चन | वभूव ततृकुलेयान। द्रव्यनार्यष्पस्थितम् । च्टग्- 

श्यान्तु धन" ज्ञात्वा राजानः व्यं ए ते। याचिष्णवो- 

ऽभिजम्न स्तांस्ततो भागेवसन्तमान् । भूमौ व॒ निदधुः 

केचित् ष्टगपो धनमक्षयम् । ददुः केचिद्दहिजातिभ्यो 

श्वात्वा श्ियतो भयम् । श्टगवस्तु दडः केचि्षषां वित्त" 

ययेद्धितम् । चच्िवाणां तदा तात ! कारणान्तरद्र्भ- 

नात् | ततो मङ्ोतलं तात | चल्िबेण बर्च्छया | खन- 

ताधिगत' विन्त केनचिद्ष्टय॒वेश्मनि । तददिस्ष' द्शुः 

सपे* समेताः क्लिय्षेभाः । अवमन्य ततः क्रोधादुभ्टग'- 

स्ताव्क्ररणागतान् | निजक्तुः परमेष्वासाः सानि 

शितैः शरै; | आ ग्भाद्वलन्तन्तचे सः सवां वद्न्धराम् । 

तत उच्छिद्यमानेषु ग्टगुष्वेव' भयात्तदा | ग्टयुपत्यो 

गिरि इग हिमवन्त" प्रपेदिरे | तासामन्यतमा गभ" भ. 

यादभ्रे मह्ौजखम् । ऊरुगैकेन वामोद्धभत्त् कुलवि- 

द्ये । तद्गभेमपलभ्याशु तब्राह्मण्यासतु भयादिंता । 

गलका कथयामास कषनिया्णमुपह्ञरे । ततस्ते च 

लिया जम्म् स्त" गभं इन्त्द्यताः । दड्शुर्बाह्ध्णीं 

तेऽथ द्ःष्यभानां खतेजसा । अथ गर्भ; स॒ भिच्वोर 

जा्मर्या निजेगास इ । भष्णन् दोः चलियाणां स- 

ध्याद् इव भाच्छरः) ततचचुवि नास्ते गिरिदगेषु 

अश्वः | ततस्तं मोहमापन्ना राजानो नट्यः । ना- 

णा शरणं जम्म् ठ यथं तामनिन्दिताम् । जचद नां 
महाभागां ्लियास्ते विचेतसः | च्योतिःप्रष्टोणा दुः- 

स्वात्तः शान्ता्धिष दूवाग्नयः | भगवत्या; प्रसादेन 

गच्छेत् चन्र सचचुषम् । उपरम्य च गच्छेम सह्हिताः 

पापकमेणः । सए त्वं प्रसाद् नः भकतुमरेसि शो- 

भने } | पुनर टिप्रदानेन रान्नः स"नातमरेसि | नाद्ध- 

णयुषाच । १ ग्टह्कामि वसात | दषटौनाँस्मि रुषान्कितिः | 

यन्त भागवो नूनमूरुजः कुपितोऽ्य षः | तेन चक्तुभि 

वताता ! व्यक्त कोपान्यह्ात्मना | स्मेरता निद्तान् 

बन्धूनादन्तानि न सशयः | गर्भानपि यदा नून" श्टगणां 

ज्ञत एकाः । तदायमूर्णा गभौ या वर्षशत तः। 

षड्ङ्गाख्डक्ो वेद् दम" गर्मख्यभेव इ । षिवेश ब्टगुवं- 

शस्य भूयः प्रियविकोषया। सोऽय पिटबधाहयक्त 

क्रोधान्वेःइन्त॒मिच्छति । तेजसा तख दिव्येन च्छु षि 

सभितानि वः । तभिम' ताता । याचध्वमौ् मम चुतो- 
त्मम् । अयः वः प्रण्पिातेन वष्टो दीः प्रमोच्छति 

वसि उवाच । एमूक्तास्ततः स्वे राजानस्ते तमूरजम् । 

ऊचुः प्रसोदेति तद् प्रसादञ्च वकारसः। अनेनैव च 
व्द्यातो नाम्ना लोकेष सत्तमः । स षै दति षि- 

प्र्भिद्र' भित्त्वा व्यजायत । चच्भि प्रतिल्ा च प्र 

तिजम्म्. सतो न्टपाः” | 

अर्द्र लि° ऊरू+““प्रयसद् द्वितीयञ्च ऊद्मलाने मतौ मम" 
वात्तिकोक्तेः अर््खमाने दधूुच् । ऊरुपय्यंनतोद्ैभाना- 
जिते शातादौ। ^^्यावादुदाङःएरुषरलावत् चल्ियद्य 
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कुग्यत् छखदघु नाद्यण्खोपस्यदधु' स्तिया अर् 

दध्' वेश्यखाीवदषु' गद्रखेवंबोयीद्येते" शत०्ता 

१२,८,३,११ । “ऊर्द् दितौवोजाहदषुस्तृतोयः 

१२,२,१,९ । अत्रार्ये इयसच् ततूपरिभाणे उभयत 

स्तिया डगेप् । 

अरुपर्ववैन् ए" ऊन; परेव । लाठनि (हाट) । 

जर्रो अव्य "ऊय - रुरीक् ।\अङ्गोकारेरविश्तारे च ऊयाोदिर 

गतित्वात् ठञि ख° | ऊरूरोर् । चञ्च । ऊर्रो- 

कारः अङ्गोकारे वि्लारे च षुण क्त । ऊर्रोटत अङ्गो 

क्ते वित्तीखं च लि° । 

ऊरुस्तम्भ एग्जङ्् रश्नाति स्तन्भ-अण उप०स०। {रोगभेदे 

खच रोग; भावप्रण सनिदानपूर्वद्पादिदर्थितः यथा 

“शोतोष्णद्रवसंशषकगुरुक्तिग्धेनि वितः । जर्णाजोणेत- 

यायासष'लोभखप्रजागरेः। सके प्रमेदःपवनः साम- 

मत्यथैसच्धचितम् । अभिभूयेतर' दोषम् चेत् प्रतिपद्यते । 

शक्चपस्थिनो प्रपूयान्तः क प्रणा स्िभितेन सः। तदा स्त 

भाति तेनो खश्च शोतावचेतने | परकोयाविव यु खाता 

सतिशयव्यधौ । ध्यानाङ्गमहू सेभित्यतन् ऋदय रचिनुरेः । 
खयुतो पादसदनलच्छोदरणस्भिभिः । तमू रस्तम्भमित्याङ् 

रादयमपादमयाप ” “प्रासूपं तख निद्रा ऽतिध्यानं स्मि. 

लता जुर; । रोमहवेऽसूचिच्छदि जंज्ोर्वौः सदनं तथा । 

बातथङ्किभिरन्नानात्तन्र खात् खषनात् घनः । पादयोः 

सद्ग छिः कच्छाद् इरयं तथा । जङ्कोरुग्लानिरत्ये 

शश्वद्ाद्ाइबेदना ¦ पद च व्यथते न्यस्तं शोतद्ययै' न 

जेत्तिच। स्थाने पौड्ने गत्यां चालने चाभ्यनोश्रः । 

अन्यनेयौ डि सम्भम्नाषरुपादो च मन्यते। यदा दा- 

इा्तिंतोदादौ वेपनः पुरुषो भवेत् । ऊरुलम्भस्तदा ङ- 

न्यात् साधयेदन्यथा नवस्" अन्यथा दाङ क्ञोपद्र्र हितं 

तमपि नवश्ठत् पच्नमाल्ः साधयेत् । सात्विकभावेन रज- 

गौ;स्तम्प च | ̂ करिथोवोख्लाम्भविष्टता" काद् । 

अञ्ज बवाधाने जोवने वा अदन्तचु० पे भ्वा*कर तत्- 

करणे सक० सेट् । उच्लवत् | नाभयो वालिनमूजं यन्ति" 

ऋ०६.,८९,४, “यो दयबाच्नभत्ति ख प्राणिति तमुच्जः- 

खति' यतन्ना.७,५।१,१८, ^तांबो देवाः चमतिमूच्ल - 

अन्तो्िषमण्याम' कऋ०५,४१,१द | 

अञ्ज स्तो अल्ल -भाते किए ।१बखे। करणे किप ।९अच्े न ०। 
श्अक्टतरसाभिषेयेऽच्नसख अत्यन्तसारभते रसभेदे श्त ““विशच - 
देषा ब मूच्छ" मदन्ति" ऋ ०७,४९,४, “यात जरज्जस्तनः 
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सम्बभूव: अथ ०१२,१,१२) इह एथिव्याः सम्बोधनेन तखा 

विकारा च्ररच्छां थत्वमूरजाखक्तम् । ““स ऊज हपजोवती ति" 

० उ ''ऊज्जे' चिति" सृन्नम्'' ऋ० ,२०, 

““उगे खा ङ्गर्दा च्ल" मयि धेद्हि? यज् ०४.४०, 

“अक् च्न्नरसद्धपाबेददो ० ऊर्जः" बलं पेद्हि इत्यः 

“अन्नमूलं बलं पु साम्'' इत्यक; अन्नरसस्य व्लाधाय- 

कत्वम् ।^“तमःसमूहाठतिमप्यगेषा दूजा जयन्तं म्रथितमरका- 

शान् "भट्टिः ऊच्जां बलेन “बलमूच्ज ञ्च यच्छति?मतुः 

च्छत्र बलोजभिदोदेदिकमानसिकत्वाभ्यां शारीरिक बलमूकी, 

षति बोध्यम् । ४जचे स्त्रो ।“ऊजौ नपात' स छि नाय- 

सखयुः? "यज ०२७,४४, ऊक शन्देनाप॒ उच्यन्ते अज्भो- 
छृत्ताजायन्ते ततोऽग्निः इन्यग्ने रप पौलत्वम् । बेददो° । 

“ज ज्जींप्ते पादि"? यजु ०२७,४२ । 

ऊर्जः ए °ऊजञति रसादिक सोभोऽत्राधारे अच् । †का्तिके 
सासि तख शरउतोरुत्तरावयषत्वात् तत्र सोमेन रसो- 

याधिक्यधद्धं नेन तथालम् । “षो शरत्? इयुपक्रम्य 

यने विभज् च ^तयोरेचछि्ं वर्षाशरद्धसन्तास्लेषु भग- 

वानाप्यायते सोमोऽच्डलणमधररसा बलवन्तो भवन्त्य्, - 

सरोत्तरं च सपैप्राणनां बल मभिव दते" छ्ते शरडतोर- 

न्तिमख कारिकख उत्तरोत्तर बलाधिक्याभिधानेनाख तथा 
त्वम् । करणे अच् घञ् वा सेट्कत्वाच्न कुत्वम् । २. 

त्सा । भावे आच घञ् वा। शबले ४जोवने च। 

करणे अच् घञ् वा| ५जले नर “जे वनतो - 

रग्छत टतः पयः कौलालम्”? यज् २,२४ । जल- 

ख्योजाधायकतात् चन्नख जलाधोनतयैव बलद्ेत॒लवाङध 

तथात्वम् “ऊजं खन ! ऊर्ज ̀  धाः” ० ६,8,8, “क- 

लेख्य सने ! अच्नसखय दातः 1” भा०.ऊजांद उत यच्चि- 

यास.” ऋ०१०,५३,४। ऊजादः अन्नादाः भा० “खन 

ऊजं शब्द्: खच्नगत' रसमभिधत्तं तेन तद्ाधायकत्वात् तथा 

त्वम् । ^तदच्तितप्णादेव लभेतोजमस'णयम्” छर्,० 

कन्तैरि अच् । देबखान्विते लि ““शतजगन्नयभूनं - 

मतङ्गजम्'' भाषः | 

ऊञ्लयोनि षु ऋषिभेदे “"अऊर्व्लयोनिरुद् परेको नारदोऽपि 

महाद्धपिः' भा० अतु०्४य* | 

अञ्व्य षु°राजमभेदे^सिषेतु न ऊर््जव्यख एषेः", ५,४१, 

२०, ऊच्जःव्यख तच्नासकष रान्न? भा 

अञ्ज स् न° ज्जं अद्वन् । उत् साहातिशयाचायके बे 

९ अच्नरसभेरे च । ततो ऽसय पिनि च्ल खिनू, गलच् ऊ- 



४५। 

तद्वति लि०्वत्र 
द , * 

जचञ्ज्स्वन्त 

जल्ला खत् । 
स्त्रियां डप् 

इविषोदस् भागम्!" ०१०,५१,८, ^ऊच्ज खतो चासि 

पयखतो च "यजुः° १,२७,५८जजं खन्तं सन्यमानम् आतान 
भगवानजः ` भाग० ३,२०,४२) “ज~ खलं हस्तित्रङ् 

मेतत्''भट्टिः “भोक्तारमूज्ल" खल मदे हम् रघुः "'अच्ज- 

खिन्य ऊच्छ^ेधाखच यन्न" भा० अलु०ऽदै अ० । 
“अ च्मूज्जं स्कर लोके दत््वोञ्लः स भवेन्नरः ""भा ० अदु ° 

ऊजं स्+ढ-अच् ईत । 

“जच्जं स्वारान् व्य - 

है 
जसखल, मतुप् मष्यवः। 

विन्यन्तख मतुबन्त च 

११९अ० ऊजे करोति । 

अश्टतायमानरसापायके लि । 

बाह्ान्"' भाण्व०र्र्क° | 

अजौ स्त्रो भ्वा०ऊजं-भाषे अ | !बले रउत्साडेरअन्ररस- 

विकारे ४घ्ह्लौ ₹ | ज्जस्स मतप् मख वः। 

अजावत् बलान्विते ठद्धिमति च लि स्तयां ङोप् | 

“अज वतीं महाषुण्यां मधुमतीं लिव गाम्"भा०खनु° 

२६अख०। 

ऊंन्नित त्रि ° जचञ्जै- कर्तरि कै | ? बलान्विते २दियुक्तं च | 

“माकं च धतुरूच्जिःतं दधत्” रुः । “शविनिदत्य 

बलमूरव््ितश्रीः'› माः । भावे क्त |] बले सामर्थ्ये 

५ उत्साद्ेच न०। ^“उपपन्तिमडुल्जिताश्रयम्” किरा ० 

खिचत । सतद्द्लौ हवते ति ° ।“हहिमक्रोमकषरोच्लि - 

सकेतनस्”रचः | 

साः न° जसी अस्यस्य कारणत्वेन अर्धं ०अय् | मेषलोभर- 

वितवच्त्रादौ असच्च राङ्कवं चष कीटजं पङ्जं 

तथा । कटीढतं त्वान्न कमलानां सहच्तशः | 

सच्णः वस्तरमंकापीसमाविक ष्टद चाजिनसम्” भा०स° 

५०अ०। रमेषलोत्त्न स्तौ | "भमाङ्गल््यो्णावलयिनि पुरः 

पावकथ्योच्छिखस्य' रपुः “कापांसकोटजो्णानां दिश- 

छकशफथ् च''सलुः | ३ेललाटस्यचिक्कभेदे उसखाशन्द् 

स॒ च चक्रवसतिं त्व्चकः खद्ा० । भ्ज.दयमध्यगत 

श्टप्यालतन्त् च्छा शएनिभः प्रशस्तायतः | नरल्तथशब्ट् 

वच्यते । 

अस्प नाभ एण्ड नाभवत् | (माकडशा) श्लृतायाम् "यस्तृष- 

नाभ दव तन्तुभिः प्रधानजः'' खा०्ड०) गोत्रप्रषत्तके 

२ऋचिभेदे तत; अपे शित्रा* अण् । चखौयेनाभ तद्पथये 

घुष । स्त्रियां डप् । तख परिथोलितोदेशः राजन्या” 

अड } ्यौयं नाभक तच्छधीलितदेणे। समासान्तविधेरनित्य 

लवात् कचित् च् म | “नाचारेण विना खषटिद्णेना- 

७१ वा० भाव २ 

ऊस्यं . { १२८७1] ऊस 

भेरपीष्यते। न च निःषधनः कर्तां कसित् जति 

किञ्चन "शब्दा ° तवाक्यम् ।“यथो्णनाभिः जते ग्टहते 

च यथा एरथिव्याजेषधयः सम्भवन्ति" छण्डकोपर० । 

अखंस्ब्रदस् लि जख जिव ऊखानिम्परं तवस्तमिव खदोयः 

अतिशयेन दु बेटे ्रदोयस्+{नि० यसोरोयोलोपः। 

ऊर्णतुल्यातिष्टटौ.“जख खद् युवतिर्तिष्णावतः” 

१८,१०,जसैसद्षं त्वा श्टृणामि'"यजु०२,२, ““जर्गखा- 

क्िरखुणेखदा ऊज मयि धेहि ४,१० । अत्र मृदत्वे- 
नोरौाया उपमानतोक्तोः काश्कोरदेशजस्य (पम) प्रसि- 

इख आअविकलोमस्न एव ` जसेतव' तस्दैवातिष्टदुत्वात् । 

अखं वाभि उर अ्यनाभिः ण प्रोक्ते वा नस्य वः | 

(माकड्सा)। लतायां “यथोखं वाभिस्तन्तनोद्धरेर् "शत ० 

क 

ना० †{४१५।,९.२२। 

उस्पामय ऊसछौ+विकारे मयट् । मेषलोभविकारे रुत्रादौ 

“ऊण मयं कौ दक हस्त त्रम्'” कुमा ° । 
अर्स्थायु लि° ऊखा-अस्््थे युस सिनत्तवात् भत्वाभावेन न 

खातो लोपः। {ऊखाविशिष्ट ८“हंसमूरायुः वरूण 

नाभिम्" यजु०१३,५० “जख युमू्णाबन्नम्"वेददो ° | 

२गन्व पभेदे “जख युित्रसेनचच हाहा ञ्च भारत ! 
दरिषं० १२८ खण० “बह्भिः सध गन्धररैः प्रागास्यत 

च तम्बरः । सह्ाशुतिचिनरशिरा ऊरायुतनयस्तय, 'भार 

९६१ अ० | “न्सोमदा नाम गन्धो उरखायुद्हताऽ- 

भवत्?' रामाय० | ५ 

जस्पीवन तिजा अस्ययेँ बा०वनच् । उस युक्ते । 
धाते इममू युमितय सवनं द्वये तदरुणद्ध नाभिम् 

` शतरब्रा०७,५,२,३५ । 

अशास्तुक लि० अस्तोतिः विभक्निप्रतिष््पवस् चव्यम् 

ऊसांसूयत्र बा० जक । ऊर क्तो “ऊरौ स्तक केशप- 

च्षयोवेद्धे भवतः" चखाञ्च० ज्ट० १,७,६७, 

जणे आच्छादने अद्ा०्डभन्खक० सेट । ऊरछौति लेति 

अखं तः ऊणवन्ति ऊत । ऊर्णुयात् ऊ्णवौत । ऊर्सत् 

ऊर्यौतु चणुह्हि कस् ताम् । ौरौत् ओर्योत् । यौ 

शत | आौरंधत् च्यौखादोत् अ रवीत् चौय (स) (ख) 

विष्ट उसुंनाव उस् दुषठः । उखलषिरे । ऊख (ष) 
विता । ऊर्णं यात् ऊख (ट)विषौषट । ऊण(ख्)पिष्यति ते 

खरु (थे) व्यत् त । ऊर्पेवन् अरपुवान; ऊष तः। “स 

व्यामौरौ दन्त रिचम्)' खथ ०७,१,२,''उयुनाव दिश; शस्तः" 

““इष्टोख वानानु ककृभो बलौषान्" भटः "कखन 

6 स्प्र~ 
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५५। 
काशं 

भियैधोषते'' भा २,९,६७, । सनि ज नृषति ते 
जस रुषिषति ते जस् नविषति ते । 

अप+खपद्धतावरये "“अपोहता चअपोरेवन्तो खस : " ऋ ०१ 

१९०,६, ““अपोखं दन्त; खपगतनिरसणवन्तः' भा ०। 

अभि+खाभिमुख्खोन आच्छादने । ““खभ्य. खे ति यज्नर्न लिव 

क्रि" ० ८,७९.,२) { ३,१४।९ 

आा- घरटगाच्छाद्ने । “इन्द्रः सोतरोखुत शुखं वस्तेः ० 
प~ प्रच्छादने । प्रौसःवन् परवेष् सानपौरोचिषा चरः" । 

“प्रो वन्तः दिषोवाणेः'” भरः । - 
 वि-विगतापवरणे प्रका थने । “सविधं श पेऽ चौना" फ०४, 

५७१२, “ब्य से प्राययसि" भा 

अहः खड् धातषत् । 

अहं लि° जट्-अच् क्रोङायुक्नो थां गौ रूष् । 
अहर् न° जच्जां बलेन दथाति इ~'“सव्लिं दणातेर- 

लचौ पूर््वान्यलोपखच"' उणा० अल् अच् वा जव्ली- 

$न्त्यलोपञ्च शत० । श्रे राखे च उच्छछल० । 

उदीर्यम् पूम् उट् ट-च्यच् एषो० उद जरादेथः । 

धान्याधारमेदे क्ले साधवः । “कारं व्यता यजे 

नेम्?" ० १,१४,११} उद्दो्षीम् जर क्लम् 'भा० 

अदु) लि° उट्-हाऊ-ड एष) °जरारेणः । !ख 
श्क्परि ९चपरिवने च ^प्रयोधयत, व हखेरेयु्ः” कणा ० 

“नोक रेखा एवेन थ' सन्" । “व्यकोद्ं रेखाम्् कृटीषे- 

-कद्धिः “गङ्गेवोदंप्रवसिनो' रघुः । ४ खत्पाण्िति 

छद कचः डेल ०) ५ ्लुपविष्टे दक्डायमाने “वासनः 

छै; प्रह्लो वा नियभोयन मेदः" दन्दो ०““जब्रुं 

पिष्टः" चा०्तण रषु० ! ६उत्किप्ने “अह्न यावाणः, 

क ६,५४.१२९ । ऊब द्याका्यः सोभनाभिषण्यायैदन्नत 

साधाः भाण । दयतेर्वा इ तेन खवकारत्वमपि तत्राथ 

ज्ै(ष)का ४० जः सम् कावति शब्दायते! शदक्रमेदेश 
च गोदच्छदद्ाकारद्धिताखपरि मितः शलेऽङ्ग लः स्च 

त्वा वाद्यते । “चडद् कोगोप््छषभद्छिवालोऽदङ्गशो 

शे । वयो वाद्यते” षद् खं दोक्चो : । “इरी तक्याकति- 

इवस्तयाङिङ्कपोववाछतिः । छञ्ग कोदण्डः खात् 
चु रजाभेद्तोभताः'” चब्द्वि० । 

अश डवा नि खह्ौ उूमाटिता कत्रा यद्य } विकच 

देम० स्यां ्याङ्गत्वात् षा रोष | 

ऊदै(्)कण्ठ लि° जद; षण्डोऽख । ।उन्नतभनरे स्सियां 
शाङोष ! र्मङादतावरोखतायां षी कीप् राजनि०। 

{ शद्च्ट ) अद्ध 

खाच (डु)कमन् न० चरः ज देयपरापपरथे' कमं क्रिया । 
उल्यागक्रियायास् उदोऽमृ्खं कभ च्वि" प्रा° | अद्ध चे- ` 

दद्ध क्रिथदयोऽण्यल । बद्छन्ख०। ठत्कण्डवति लि° 
च्लियां बाष्ाप्। 

चैकाय इन ° । जङ्ः सावद्य टकदे ६८० । देङखो्भागे 
ऊ्चैकेतु ति ° अद्ध: उच्छति; केतयेख यल षा । !उच्छित- 

ध्वजे राजादौ तथाभूतदुव्यी स्त्री । ३जनकव चले खप- 
भेदे ३० । ““अद्केदःवनद्ाजादजोऽय प्रणि दृद्चतः"" 

भाग ६.,१३,१६} 

ऊर इ० जद; केष एव जधा बद । “अकरो भवेद 
अश्वा खभ्यकेधस्ु विष्टरः" खरल ते कथनवनाद्ञये । उनन- 
तासकेञुक्तं लि° च्लियांषा कष् 

-ऊ्ैग लि ° ङ्ख ' गच्छति गण-ड । १उपरिभते । “कवा ददो 
प्ा्भषचच दरं गस्” इला ° चरा ाधोविषाकारानूष नान् 

दोप्रतेलसः" भा० वं ५२० | जद्नेमतदेरय्य- 
बागुक्षते रोगभेदे “जगे रक्षपि्ते च चतन प्र 

थते" च्च, “तखोदंगोऽनि्ः काम्ये" दोप पण्ड - 
गालता”"छृद्ध° । घपेधालु परिगरस्वास् शपरभेच्चरे इ 

“जष्खंगः सत्पथाचारः" विष्ण शड० । “शवेभासषरि 
तिष्रह्खगः" था०्मा० । उ्ंगतिथािनि 9धान्िके 

लि ०" तेय गमनभद्खं सधस्ताद्जवश्यभरपेय'" सा०क्षा० ध- 
खोद गव्यभिधानात् धान्निकद वयात्वस् | खद्र- 

गतादयोऽष्वत्र । ५जद्ध गतिशुक्े उल्याचिनि नि°। 

ऊभ्ैगति शो ° जश्न गतिः । !अर्घ गमने | यथा श्व्चनारैः 
यथो न्ड ° “खब्णौश्छख्खस्रछवुविधदं खपथखबछकक 
मोष्चव्यं कटुकरप्रायम् तिधेषतशो्गतिश्लभाव 
भिति तेजश" समूषनपचमदारषतापगप्रकाथगप्रभावसं - 
करभिति'" 1 जह लखना दयोऽणतर ॥ ““्रनणं रेचनं . 

खन्दनो्खं स्वल मभेव च । तिर्येग्गममभश्यल गसभारेव 
भ्यते" भाषा० । “प्रिद्धभब्ं शख । „++ भाषः 
खर्बैशतिख शाथवातिथतेन भवति श्तवद्य च दुत्वाशूषखं 
सतिदेवत्वसुक्गम् "खा ० का ० ““इत्व' लषु प्रकाकनिटम्- 
पर्म्भकद्धणश्च रजः'›। “तत्व कारयन डेठलाषवं गौर 

श्नि, यतोऽण्ने जुन भवति"सा ० कौ ०। रजं - 
खोके ख्गादौ गमने च तद्ेवश्च धर्मः ^“धरेख गम- 

नलदं भिति" ा०का०उक्गो; "ज" गच्छन्ति सत्वस्थाः” 

इति गौतोक्ते च छालििकभावमारद्यापि नद्ध दस्वम् । ऊ्चैम् 

रेद् ६उद्क लये द्धः गतिर्यख्छ ५अरधशामिवि ति*। 

४०५. 
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अधैगपुर ° क्ं० | अभ्वरस्यपुरे खरे शरिचन्द्रएरे 

विका, । रिशन्द्रयन्दे त् एरण्योष्धं ल' वच्यते । र्लि- 

राद्वर्षरे च ततृषएर्याश्यरस्यत्वचक्रम् इषं ०१२४ 

न्यया 
भलि एर' धरषव्यात्र | दषा दसभोरिगम् । विक्रामति 

` गभोनध्ये नेषडन्द्मिवोलियितम् । प्राकारे प्रषटडनेन काञ्च 

जेन विराजता | भवनि प्रशापद्धिः सररल्ैव दोर; | 
अभाशचे नभसो मध्ये चिया परमया श्वशत् । गन्धबीथा- 

भिवोदण' कण्डं या साधित एरम् । वाजिनः प्श 
क्ता वन्ति षवद्र्पिताः | परः प्रभाष्ठर' श्रो भ- 

भोभिः कामचारिणः | धावन्तो ङेवनायाव विक्रमैः 

प्राकसंभ्टतेः । आयन्त दवाव श्रेः चणमदलप्रमैः । 
कासुमेगव् पेते; कस्ययन्त इवाभ्यरम् । सर्पेत; धमटण्यान् 
च्भिविदिताल्यभिः | फकविभिष्यवनप्रखयलपरा दग्ध 

किखिः} गोदवादिनष्डलं ' गन्धरमगरोषनसम् । चि- 

लायुधसमाकीरैः प्रयप्रकनकप्रमैः | भवसैरव्कव्ददे पां 

शभिः यभलषुतैः । देषेन्द्रभवनाकारेः शश॒मे गनाद् ति । 
प्राखादासैः प्टदैव वखाशविष्ठरप्रभैः । शुशुभे रत 
भगर' चङ्खः्यैलिषाभ्वरम् | चयाहाखकसष्यव्रः तप्र 
काश्चनयप्रभम् । च्छे डितोत्कुरबछख' धिं हमाद्षिना- 
दिवम् । बभौ वरुजनाकों बन चेलरव' यथा | 

शष्तपताकः तदधिभिञच विराजितम् । रराज लिषठर 
राजन् । सद्ाविद्य दिवाग्बरे'" 

ऊर्रचरण इ० जं उदं स्यः चर्ोऽद्ध । !तपस्लिमेरे जद 
पाट्ादयोऽष्यत्। र्खदटपाडे परमे च तख्या्टागां पादानां 

मध्ये चतां भृदस्यतवात् तथात्वम् । 
छ्ंजानु लि ° उर्ष॑सशम् जाद यख । उद्चलादके षाकप् 

छर्वजादक मद्ये । कवभाषपशे वा जारनोन्नः 

छर्च्, सदे ““चणमयमकपूय सभमधं सुरेव" साः 

अला जनतः दति दिश््पक्ोषः एषो० शाध | 

अैथा चव्य °उङ्ज+बान्याल् । छर्प्रकारे उद्भ इये च 
“पर श्य दोष् वदूरध्वयाऽभूत् कण १०,२१,१ | 

अ्ैदंदके ए*उद्धंदद्काणाहच्तदंदाथां भूताबामीणः।! भदा 

देवे “नलोडदंदकेशाय शुज्ञायावतताय च | विलोहिताय 

धृष्वाय नोखयीवाय वै नमः" भाग्याग्रटद खण नशो 

व्यल्र "“देषदाधरथौ रामः"दइति षत् पादपूरथाय दन्धिः। 

अटि सजी अह्व भ् बोमध्यस्या इष्टिः । उपासनाङ्ग 
योगायै भूवोरनरालस्वहटौ रअद्धे4तूचिप्तब्ौ च 

उं 

जद्वां इट्िरख बछर रताटयरटियुते ४यद्धत्चिप्रबटि 

शुक्ति च जद नेनोरडगादयोऽ्यत 1 

चदेव ए* जद उञ्खो देषः । !पञ्चमेश्वरे रविष्णौ चब्दरला ° 

अधैटेह ए° जद :षरणोत्तर भावी देः | मरणोत्तरभाविनि 

देडे “अर्चरेहनिनित्तायैमङ्' दात" जलाञ्जलीन्" रामा» 

खद्दर य खा ध "उ्चन्दमाइ् देहञ्च लोकोत्तरपदस्य च"! 

का० ठञ् । चोद्रेङ्िकि भरयोत्तरकतंव्ये तराह्ादौ 
लश्च व्यो खटतिषु प्रसिद्धम् श्वोदेेडिकषब्द पितिः । 

छं नभस् ए उचै नभोयद्य | नभोमष्ये वक्तमाने वायौ 

`सा ङाकते जं नभस सादत गच्छतम्” यज ०६१६, 
छ्चैन्दम लि० जद्ठम्+दभ-खच् । च्खंस्ये लिका० 

ततो भवाद्य ठञ् । ओद न्द्भिक तङ्भवादौ त° । 

अपाच्च ० छदं नेतव्य' पालम् । यक्तपाते उलृखलादौ 

“सौ वथैरजदोनाभूरपान्रसङाश्कनाम् " यान्न” ""अउङ्खषा- 

` व्रम् यश्चियोललादि चष्ादिशषाषवर्य्यात्"” भिता० 

अष पुर, ए ० अच्च जङ्खंमुखः षुएड़ ‹ दृकुय्िरिव | लखा 

टस्य जच्रुसख्े एड रवत् रेखात्षके तिलकभेे। 

वद्धारथे भिधिनिषेधादिक'ः निष्यते । “ज्ःएक् 
ज्टदा लयात् लि पुण्ड * भ्न सदा । तिलक' वैत्जि 

कर्थाचन्द्नेन यदुडच्छया'"खा ° त०घ ° | “ऊध एड ' दिज 

कुर्यात् चनियस्तु ति षण्ड.कम् । खद चन्दरन्त॒ वैश्वच्च व- 

#, ॥ शएद्रयोजिजः 'खा०्त० नद्यार्यु० । “खदुरिर्वाष्य 

भावारो मनका पापमाचरन् | शुचिरेव भवेन्नत्य- 

सूं एण्ड. ङ्तोगरः'' अद एणड.धरो भत्ये+ खियते यब 
कलचित् । आपाकोऽपि विमानस्यो भम लोके भद्यते" 
दति बह्म" । तद्वारणे वैदिकदिनातिरिक्तखौ वा धिकार; 
यथोक्त देवभागे च्रौनारायणेन “जचषर्ड,' तिथुलच्च 
वशं चदरखकस् । अङ चन्द्रादि वा लिङ्ग" वेदनि्ो.न 
धारयेत् ¦ जन्मना लब्यजातिस्तु वैद्पन्यानमाश्ितः । 
षण्ड.न्तर' भ्वमादापि ललाटे नेव धारयेत् । ख्याति- 

कान्त्यादिसिद्धपथेमपि विष्ण.1वगसादिष | खित" पुण्ड 

न्तरं मैव घारयेद्ैदिकोजनः" | नि०सि ° तस" ° “विष्ण 1- 

गभादितन्लेष् दीक्षितानां विधौयते | अङ्खुचक्रगद्ापश्मर- 

हन" मान्यदेष्हिनास् । वेदमागेकनषस्तु भोदेनाष्य- 

्गितोयदि । पतत्यव न सन्देह स्या इुरछ.न्तरा दपि । 
शङ्कदक्राद्यङ्कन' च गोतन्टत्यादिक तथा | एकजातेरयं 

धरय न जात् खात् जननः" । “शङ्घचक्रष्टदा यस्तु 

र्त् तप्रायसेन वा । च ष्रवदहः कायं; सर्ष्पया- 
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दि,लचम्पोण " यथा प्सथानजं कामन" सरव्वंकभपीसु | 

दिजस्तु तप्रशङ्कादिलिङ्गाङ्खिततनुस्तथा | संभाष्य कोरवं 

याति याशदिन्द्राखतदथ` इष्च्ना०। “"शिवकेवयोरङ्कान् 

श्ूलचक्रादिकान् दिजः | न धारयेत मतिमान् वैदिके 

बमा नि स्थितः" ततश्च लिएण्ड.दिधारविधायकवाक्य' 

बैदिकेतरदिजविषयम् ट्विषयञ्च। यदपि नाद्य 

तद्धारणविधानम् '“अग्निहोत्र' यथा निल्य' बेदख्याध्ययन' 

यथा । जाद्यणसखय तथेव तप्र दिधारणस्”› पद्म्° । 

““जराद्भणः क्न्य वेश्यः आद्रो वा यदि वेतरः । शङ्ख 

चक्रा ङ्खितततनुस्तुलरोमडरोधरः | गोपोचन्द्नलिप्राङ्गोटद- 

श्त्तदघः कृतः" काशो० | तदपि बै{द्केतवविप्रपरम् 

सर्थसामञ्खात् एञं शस्त्राय" स्थितेऽपि कुलाचारात् तख - 

समै; करुव्यता | तयैव भारतटौकायां नोलकण्टेन 

निरसोतिम् यथा 

"श्रोणामेक उद्कं गामवाजति मांसमेकः पियन्त ्छनया 

ष्टम् चा निस््रचः शरदेको्पाभरत् किं खित् पुलेभ्यः 

पितराबुपारतुः' इतिः। “अस्धायेःहे ऋभवः! भवतां मध्वे 
णकः श्वोणां क्च्छां गां ष्टद' गोपोचन्द्नादिद्पां तोधै 

निकटस्थां ठख्यकर्मभूतां प्रति उदश्च' जल' गौ रकम अवा- 

५ 

जति दखवगमयति अन्तभीवितरटथीऽजतिः । च्रोणां गाम् 

उदकेन मिन्रयतोच्येः श्रोणा गां रक्तचन्द्नादिद्पांवा 

तया। एकः नया हिंस्या तत्कन्लां अाण्टतं अतं 

मांसंगंरोचन ख्य पिंशति पिनि उदकेन सहद्तिगेषः 

निच्,चः नितरामस्त' गच्छतो दग्धेन्धनसख्याम्नं : सम्बन्धि 

गञ्त गोमय शुष्कगोमयोथ' भर्सेति यावत् अपाभरत् 

अपाद्तवान् अना ष्वुद्केन सहेति थेघः व्यवहिताच्ेति- 

छन्दसि व्यशह्हितेनाप्य् पसर्गेण क्रियायाः सम्बन्ध । इसरो 

भेन्छन्द्सोति इम, । एतानि न्त्पदानि अपर्णां 

त्वात् ।खाथलाभाय बाद्यणमपे्तन्ते दरे त्वोजे' त्वत्य {द् - 

मन्त्रत तत्र यथा “इमे त्यत शाश्ठां छिनन्तिजजेंत्वे- 

त्यदुमार्टीति'" बाह्यणातसारात् हे शखेत्वा त्वाम् दषे 

अन्नाय चिनद्मोति ऊर्जे पशभ्यः अलमाजमीति व्या- 

ख्यातम् एषमिहापि वाद्देवोपनिषट्बद्णतन्त्रपुरा- 

शोपट"हषादसारात् ऊ ण्ड च' सच्छा च्टद्' जलेन 
सिश्येदिति व्याख्येयं तथा कालाग्निशद्रटहञ्जाबालादयुप- 

निषदुब्ाद्यणतन्त्रएरायोपड'हइष्णरसारात् तिपुण्ड. करः 

जिच्न्च; शङ्गद्पाभरद्ति च व्याख्येयम् एषमितरखापि 

पद्ख बाह्मणमन्तलिङ्गा पड हे रुटतिभ्य बाटकाप्रपा 

विधिञ्द्रेमेयं तथाच श्रोणासिति पदस्य रक्ताभिति व्या- 

ख्याने सौरथाक्रगायेथानां रक्तमेव पावः दरव्यं षु- 

खड, ये" तत्तत्तन्त्े विधोयते वैष्णवानः पोतं भवान भ- 

स्मेति अनेन तत्तत्एुण्ड,विशेषोपलक्िततत्तदेवता 

भजनेनापि देवताभावं प्राश्रन्तोति विवोयते। केशलवैदि- 

कानां तु शच्रोणां स्ञच्छाभिति व्याख्यानेन वितयखामि 

सञ्चयः “'क्ञात्वा षर्ड.' दा क्यात् धुल्वाचेव त॒ भा 
ना । देवान् विप्रान् समभ्यच्यै चन्दनेन समाचरेदिति" 

श्टतिभ्यः अब्र गोरोचनाडणः चन्द्नाद्यदगन्धोप- 

लक्षणाम् एतेषां विकल्यसखञ्चयप्ताणां पिटपैताह् 

पर पराक्रमेण व्यवस्थामाह कि" स्वित् त्रेभ्यः पितरा 
वुपावतुरिति एबह्िताथं यत्किचिदतं पितरौ साता 
पितरौ पिढपितामह्ौ वा उपेत्य खौणत्य अवतः ब्र 

सम्यक् परिपालयामासठः तदेव तख शयः साधनकि 
व्यथेः ख" सुति तोर्ानि यत्तादयस्तन््मागेश्च यया 

द्यन्यतभोपाल्ि; केशलपेदिकता चेति देषताभावप्राञ्निषा- 
धनानि" इत्यन्तेन । 

शराडकम्प्रण त॒ लिषण्डगदौ विधिनिभेधयोव्ये वस्या निर 
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“जपे होमे तथा दाने खाध्याये पिदकर्मणि | तल्मर्व" 
नश्यति लिप्रमड्ं पुणड,जिनाढतमिति'" हेमाद्रावक्नोः । 
“यन्नोदान' जपो होमः खाध्यायः पिटकर्म च| उथा 
भवति विप्रेन्द्रा | जह्खं एुण्ड,विनाढतमिति'' द्च्नारसै- 

यात् “ज्ञ तिलक कुर्याव पितरम च कर्मणीति" 

दृडपराशरोक्तं च ऊख पुण्ड धार णं पैत्र विहितम् । अन्ये ठ 
"अङ्गं उण्डोदिजातोनामग्निोतसमोविधिः । चाकाले 

चसंप्राप्रे कत्ता भोक्ताचवजयेदिति “वामहस्ते च ये दभा 

ष्टे रङ्गबलिन्तथा । रलाटे तिलकं दष्टा निराशाः पितरो 

गताः''दइति संयहोक्तेः “ऊहं एण्ड, ति एच्ड," व चन्द्रा - 
कारमथापि वा | राद्धक्षां न कुर्बाति यावत् पिर्डाच्च 

निर्भपेत्" इति विश्वप्रकाये वचनाच्च न धाय्ैभित्याद्धः | 

छत्र कुलाचारादेव व्यवस्या । अत णव टङ््रःरदोे“जद्- 

षण्ड, च्च तलसीं राड नेच्छन्ति केचन" "द्यत्र केषृनेधयुक्तम् 

ऊध एण्ड, विधिः चादगभोक्त् परः, निषेधः कष्टंपरः इति 

ध्वोचन्द्रः। यत्त हेमाद्रौ देवलः “ललाट षण्डकः" 

दृषा वन्धे माल" तथैव च | निराश प्यितरोयान्वि इहा 
च ठषलीपतिभिति"। तद्गन्ब लि षण्ड, विषयम् | (“प्राकिप- 

दानात् गन्धाद्यं नालङक यादल पिह म्? इत्या चलायनोके १ 
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एण्ड, ' वत्तं लभित्वपराके मदनरत्ने च। ्थ्वषन्द्रस्तु 

“पुण्ड लिषण्ड,म॒ खह्गं च्च तिलक इर््याच्र ङा 

तिषुण्ड.कम् । निराशाः पितरो यान्ति डा चैव लि- 

घर्ड.कनिति"" इृद्वपराधरोकतेः । भोक्र्तिय्यग्लपो भव~ 

त्येष । “वजे येत्तिलक' भाले च्राइकाले च सवदा | 

जड" एण्ड," िषर्ड/ वा घारयेत्, प्रयलतः" इति व्यामो - 

कग रिया” । व्वोचन्द्रोदये ब्राह्यं “सहदमेभ्य इस्तेन 

यः कुययैत्तिलक' बुधः । आचम्य स विशुध्यत दर्म- 

त्यागेन चैव हि? । 

अडपृश्चि ए" जा; एश्चयो विन्दोऽख । पशुभेदे ! अञचमेधे 
तोययुपे बन्वनोयमारतपशकोत्त ने ̀ एस्रिस्िरौनष्ट- 
रिं टित मारुताः ” यजु ० २ ४,8, 

अहं बर्हिस् ० 1) " प्रागयं बह्र्येषाम् | सोभपाख्ये पिद- 

मेदे “साहा पिदरभ्य जख बरिर्योः धम्पपावभ्य; "यज्° 

२,१५., “ऊ ब दिय; सोमपाभ्यः” वेददो° 

ऊडईब।ह पु, ऊश्च उत्तोलितो बः कम । !जद्गसोलिते 

बाद “व्येन ेवाङमभिषिञ्चति"" शत०५ ५४,१११७,। 

बद्ध० | रेप्र्ारितबाह्के ि० अद्धबाह्छः प्राञ्च प्रम्ट- 

कालजं ज षू द्ति' कात्या० १६,३,८, जं बाधः 
प्रसारिवाद्धः? क्कः 'पञ्चमोरेषतो नाम महश्ताभससो- 

दरः" इयुपकरम्य “हिर ्यरेतावेदथिरा ऊव हा 

दयो दिजाः” दूति? भाग०८,५,२,सलोकोक्तं रेरेषत- 

मन्वन्रोयसप्र्थमेदे ते च+ेदबाङयद॒धृख मनिष्ये दचि- 

रास्तथा | हिरण्यरोमा पजं न्य जं बा ङश्च सामजः । 

सत्यनेत्रस्तथाऽत्रेय एते. सप्रधैयोमताः'” हरिव ० ७० 

विशेषत उक्ताः | ऊष्ठहत्क्षिप्रो बाह्येन | 8तपखा- 

चैमूर्खत्चिप्राहौ तपखिभदे । 
ऊहं बुप्न ए. जदं" बुभ" रोऽ । जं शिरसो चमसे 

“अरमा ग्षिल मख द्धं बधुस्तच्छित् यथोनिह्ित' विच्च ` | 

ख्पम् । तखासतः शप्र धौरा: वागमी ब्रह्मणा 

सतरिदानेति” “अर्षाण्वि्चमस च्वध इति तच्छिरः 
ष दरषाम्बिल्चमस उद्ं वधुस्तसिन् यथोनिद्ितं विच्च 

पमि प्राणा वै यशोनिहित वि्द्प प्राणानेतदाह 

तस्यासतः षर सप्रचधोरा दूति प्राणावा षयः प्रा- 

शानेतदाद् धर०ॐ०। “देख चसमद्ध्पेण दख्पक- 

मिदम् अर्थाग्जिरशचमस चदधंबुधुः द्द तच्छिरः 

चमसाक्रार्". हि तत् कथम् एष हा्वांग्बिलः छख 

गिकद््पत्वात्, भिरसोबुधराकारत्वात् जङ्घ वधुः तकिन् 

डे ४९. 

यशोनिहितः विञ्द्धपभिति यथा सोमञ्मसे ण 

तञ्िन् शिरसि विच्द्धप नानार्प' निह्हित' भवति, 
कि पुनस्तद्यथः ¶ प्राणा बै यशोविश्वद्पम् | प्राणाः 
खओोलादयः सप्र कषयः धीराः(चोते हो नासिके देने 
हे रसना चेकेति सप्र) तेषां परिष्मन्दाककश्टादि- 
त्तानद्ेतत्वात् "| ऋषिधातोगैत्यधतया परिस्यन्दाककटत्ति- 

त्त्वम् न्नानदेतत्वेन धौरत्वभिति बोध्यम् । 
ऊद्धेभाग ए° ऊधः; उपरिस्योभाग एकदेश; कम्प, । उप- 

रितनदेशे ^ताललादिष सभागेष् ऊर्घभागे निषूपद्नोऽज- 

दात्तः“ सिण्कौ० | 

ऊ भाज् लि ° ऊद भजते भज--ख । !{उपरिभागस्ये 
रजदगदेषस्वे वङ्िेदे ४५ । “जग भाग् भाः नाम 
कविः प्राणाच्ितस्तु यः" भा० वर०्२१८अ० अग्निनाम- 
तत्कम्पभेदकयने । 

ऊदुम् अव्य उदट््-ज्खञ इ अआदेरारेथञ्च | ऊघणब्दा्ये । 
““ऊर्चै' प्राणा तृक्रासन्ि युन;स्यविर चऋायति'" ^“तिढ- 
चू रजः) पिवेत्" मदः “अध्ोर्दन्च प्रताल् 
शाखा," गोता। 

ऊै(ड मन्थिन् इ अं बह्मचय्ोडत्तराच्म" गारहस्यादि 
सयाति मन्य-णिनि दैत° | नैडिकबद्धचारिखि सख हि 
नद्यव रगा डस्याद्याच्रमं व्यजतीति तख तथात्वम् । 
ध्न प्रदेयिठकामोषातवसनानां चरमणानाच्छपो- 
णामं मन्विनां शुक्लया तत्वय्राऽवततार भाग ०५,२,२१, 

अद्ध (ह)मान न जद्घमारोपय, मोयते येन भा-करयो लुट् । 

पलकषांदिमिते पाषाणादौ(वारखारा)। तेन ह ठलादा- 
बारोपितेन खर््ण्देु रुत्खन््ीयते ॥ भावे ल्यट् । `उद्ध- 

तापरिच्छेदकपरिमाथे च “अष्धमानं किलोन््ान परिमाणं 

ठ स्वेतः । चखायाभस्तु प्रनाणं ख्यात् संख्या बाह्या तु 
सर्वतः"? व्या० कषा०। अयमथः ठलादावारोपितख 
स्वणादेगु द्त्वभितिःठलपरकोटिदेे आआरोपादुयदनमोयते 

तड्न््मानम् । प्रस्यादिना खगताभ्याभारोहपरिणाह्ाभ्यां 
ब्रीद्धरादेः सषतोमानपत् परिमाणम् | चअयामोदैर्व्य" 
वस्त्रादेजन देख भितिह्धं स्तद्र्ड़ादिना यत् भीयते तत् 

प्रमाणम् | सब्वंतः उक्गप्रक्ारमानन्रयाद्वाद्या बह्हिभूता 

संख्या हित्वाद्रित्यथः । ^प्रमाखे इयसज् दघुजमान चः" 
-पा० विदितौ इवयषज्दधुचौ प्रत्ययौ ऊङ्गमानादेष, . 
“प्रथमच हितीयशख्च ऊङ्खमाने भतौ सम" वात्तिःकोक्ते: । 

ऊद सुख लि° उः उमस । १अद्ग/गतप्रथभप्रसरे “प्र 
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बोधयतयश्गसवमैयसयः कभ ०६ अद्ध स्वितायभागे ““अधो- 

रंह ससं पलिभिः" रधुः! ६उन्नभितवदने च 

सलाङ्गतवात् च्ठिय छप् | ज् छरद्या एक०त० । 

शस्यो भागे न° ““दन्तान्तोैरखं शशेषदशमम् ” 

तन्तसा० । भाठकान्याते एलो भागे धिन्दोन्धं ख- 

त्वादभेदोपचारात् विन्दुव ह तदथैः । 

जर्बसूल लि ° ज" मूलनण्य । १ जदं स्वितसूरुभागे कथादो 

अष्खः लरादत्शष्टः पुरुषोत्तमो मृलभमख्छ । रसंलारे च 

५“ऊद्ध'लृलमघः शाखमश्चलयं  प्राहधरव्ययम् गोता । 

ऊद रेतस् चु ङ्ध मू्वगं नाधःपतत् रेतो यख । १ मङ्ा- 

देवे, रसनक्षादिषठनौ श्तपलिभेरे, ४भौश्रे च । रेतो हि 

घ"विद्धेन प्रायः सर्वेधामधो गच्छति यल्ख अधगतं 

संरुणद्धि ख ऊं रेता इत्युच्यते । शगक्षादोनां निहन्ति. 

धौ परत्वेन नेहिकब्रह्मचारितया तथात्वम् “अष्टाथौति- 

` शसा कषोणामूर्ःरेतसाम्"” भा० स०्१।अ० | 
[॥ 6, 

“शक्ल चों सनयद्रतोडषभवाहन; । अद्ध रेताः 

समभवत् ततः प्रष्टति चापि सः” भागअंहण्टश्ख० | 

“छर्दीरेता जच लिङ्ग उङ्खथायो नभ स्वल? भा०्खरुर 

१७० ख० शिवस्तुतौ । भोष्रष्य च ठतसनावन्तं नश्यापि 
पि्टक्षाम्यविवाषायेः स्यवतोखमोपे गा्ख्यपरिष्याग- 

प्रतिन्नानात् वधात्वस् ततृकषया "-खद्यप्श्टति ने दाच! 

जद्धचययै' भविष्यति” भाण्खा० १००य० दश्छा। 

ऊं रोमन् एग्यग्नानि रोमाण्यदख । १जङं हषठतया विकट- 
रोभिश यभदूतादौ""ख पाशड््लांस्तीन् टदा पुदषान् ष्ट 

दाशूणान् । वकर उर्डानद्ंलोमृण आत्मान नेतभागतान्१ 

भार ६.१,२६ । रक थदोपसोभापव्यं तभेदे च । कथदोप- 

` कने ^तेषां वेषु सोमागिरयोगद्यचाभिच्चाताः शप्तं व । 
चफ्रवधृषदःष्टङ्गः कपिशिलन्रटोरेवानोक जदवंरोला 

दविषः "दूति भाग ०५,९०,११ । छह्रोभयुक्नो लि ° । 

श्रक्ताचमूड "रोमाणः काकजक्ुक्िनारिकम् "भातु 
दैट खर । स्त्ियांषा डाप् | 

ऊं लिङ्ग ए०जत्कट' सिङ्ग" चिद्धभद्ड । 1 हारेम जं 
लिङ्ग विर्पाच्चमिति'' सन्ध्याङ्गमन्तः "“जद्खरेता जध्रै- 

लिङ्ग ऊडेथायं। नभःस्थलः | व्रिजटच्ीरवाषाच बद्धः 
सेनापतििभ्ः' ।भा० चु ०१७० । 

ऊचंलोक'ए* कौ" । खगे | | 
ऊष्कंवात ए०जघ्ेगतो वातः। च्तोक्तं खाभाविकगतिरोषेन 

अङ्ुगते वायौ | षच मूनादिवेगधारण्णाद्भवति वथो 

चश्ड* । ““खअधदोद्ध स्च भावानां प्रहानां खभावतः | न 

बेगात् धारवेद्धोभान वातादीनां जिजीविषुः* ॥ धिक 

खदावत्तं शब्दे! १६९४ ० उक्तम् ।“खटोपलौ परिवर्तश्च 

श्नः रोष तथोदधवातम्" चश, \सप्तभारतान- 
भेते परोव््े वायौ तद्य सवेवायु नाहपरिस्वत्वात् तथा- 

स्वम् खाव्हशब्दे वितिः । 

ऊत लिखर्खगत्या बेटनेन टतः । ऊह नाध्नेनाटति 
दचिणावत्त मेनाते खनादौ ““कापासडुपवोतं श्यात 
विप्रखो्खहतं लिदरत्” मचः । यथा च दशिणावन्ति. 
तस्येव तथात्वभ् तथो पथोतशब्दे उकम् । 

ऊैहतो श्लो वेदक छन्दोमेरे । “चद हतो १। इत्यप 
जस्य “अहिनोरेध्ये टथकोवि्ारष्तो लिजागतो$- 

हतो" सर्व्वाह० ५अ० | 

अं शायिन् लि० अष्टः खन् चेते चौ-चिनि | †खन्ताग.- 
शायिवालके | च्छ्रिया छप् । रमह्देषे प° । जद्ग- 
लिङ्गथब्द रदा ० । 

जद शोणम् अभ्य" जच"; षन् पुष्यति जह +एष-यष्ल् । 
ऊद तया श्ुषके कसादिष यथादिष्यनप्रयोगनियमात् 

शषधात्वहप्रयोग एवाख साधुतम् । ““जच्ं थोष शुष्य ति 
टचः ज्वं: खन् शष्यतोत्ययेः"चि*को :। “यहो योषं 
दखवद्धिशषकः'” भह । 

असाल इन ° कल्पे, । श्पबतादोीनाणुपरिस्ये सानौ । जरः 
सतति शो-ह । २उप्् पथञधे ' कनिक्रदत् पतयद 
काचः" ऋ० १,१५२.५ । “जन्त वाहरुपयु परिश्च्छ- 
यथः भार । 

अदं सिति शो जद स्वितियैल यद्य षा । !अच्दटभागे 
लिक्षा०। २जष्स्थं ति °। ऊर स्थितिः । श्य सवाने सी 

अदं स्रोतस् इण अर्हम् जदगतः नाधोगानि खोतः रेतः 

प्रषाषोऽख ¦ १अधैरेतसि योगिभेरे ष हि उत्पतनरेद- 
सत्वाधिक्येन रेतः प्रषाभृंमानवतोति तद्ध तथात्वस् 
सत्वबाङल्छे एव यथोद्ंलोतस्ठ' तथा शां०कौ० उक्तम् 
यथा 'किचित् खलु सत्वबहला; रत्वनिकाया यथो 
षस्ोतस इतिः अद्ध स्तोत चाङारशन्चारोऽख 
र्वन्सत्यादिषु " वनस्सव्योषधिल तात्वक्सारपोरधोटर् माः। 
उत्स्तलोतसस्तमः प्रायाः अन्तःख् यावियेषिण भाग० +, 
८,२०, तैषां तथालयोक्तो; “अ्' च्लोत च्याहारसश्चारो- 

येषाम् ' चीरः । भले सिक्रजलादौोनां मृलेनेवोर्माक 
षणात् तेषाभूरेष्लोतस्वम् । न 
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अर्ीयन तिग्जईमवनं यद | एजङ्गत सदहीपस्ये २बब्द 

वणस्थानीये पकिभेदे । सशङ़्ौपव्यने खश्णादिलप्रनदो- 

सक्ञा “व।स) ललोप चेन वघुतरज सलमसो इंरपतक्गोा 
यनर्यस'चाचतलारोवखाः भाग ०५३ ०,७ । खादयः 

प्तिः त्राद्मणादस्वानोयाः"चोषरः | र्उङ्ेगतौ न° 

अ्धौस्न(य इ' ज्ेमास्नाव्यते च +-स्ना-कम्बं सि ष् । वेद्- 

सागोतिरिक्रगोधके तन््रनेदे 

छ्ाव्तं र ऊद्वलावत्ेतेऽन आ+टत श्याधारे घञ् । 
१अचषटवस्वाने लिकषा०भावे षञ् दत०। रद्किणावत्ते ब 

अर्बासित इच्जईमुपरिनागे कलितः ङष्णः चखासितोषा। 

श्कारणेज्ञं (करेखा) तिका ° २जद्धापदविषटं ति ०। 

छह ए०जशंभोडा चेदा । उत्यःनारश्रूलायामू् चेशायाम् 

५“खदो न् ” शग ° ऊद्ध^ह ष्यत सत । 
जि एसी ० क-नि-खदद्च | तरङ्ग, “ब्योभगङ्ोभ्क - 

वायुभिः'*र वुः लदोज्ि भिर्व्यादतवाञ्डिताचैः" २ प्रका, 

शवेगे,४ब स्रसङ्खो चरे खायाम्,५ पौडधायाम्,६ उत्फण्ठायाम्, 

७चभच्छादिष, षट्च देडलनःप्राणानां यथायथं "व्ल 

तिच “बभा च पिपासा च प्राणद्छ, सनस: खटतौ । 

शोकमोहौ, शरोरद्य जरामत्य षडष्य यः" चा० तिर 

विभव्वेक्ताः “पश्ङ्नोलतानासश्वानां नघनोन्नलनाङति' । 

अतितेगसभायुक्ता गतिर्न स्द्ा हृता" वैजयन्त, 

क्लन्तणायास् रश्मौ स्तो “हखै पयोधय 

दओोन्तिपभरापतन्तः', भाषः “चिपद्विश््ौनिपरेरिवो- 
स्रिभिः' जाव, ̂ पदे ऊर्भिभिरश्चगतिभिरित्य यैः 

खजश््रो भवः यत् । जस्य जरते तिण्शातलौस््ली 
“तिरस्तभेदडय ज्म्य" ऋ ० ६,४८.६, “ज. 

ग्याद्ठ रालिष्' भा० । शद्रभेदे एः “नल ऊम्याय चाव- 

भ्याय च" यल् ०१६,२१ । 

जिका खो जन्डिरिव कायति कै-क | १तरङ्गवत् प्रका्- 
भाने अश् रोयके। साये कन् । तरङ्गादौ च| १उब्- 

कण्डायाम् $ष्डङ्गनारे ५वस््रभङ्गे च हेभर 

ज््िन् लिग्जभ्विरलप्द्ध बाण इनि । ऊभ्ियक्तो स्तयां 
कोप् । “हम्य॒च्यध्वभृतावरो सं ण्ण सधु मत्तमाः कात्या 
७,२११२, “प्रक्ञापयन््य न्सिं णम्" ऋ ० ९,९६.८, ६, 

शसमट्र प° "(ततः सागरमासाद्य कुच्तौ तस्य मदो 

च्यः" भाग्व०२न०्यअण०। 

जिमत् लि° कण्विरिव वक्रतासूयस् सतप यवा” भख 

ग 4: । वक्रो | “दीरचेषु नौरेष्वध चोन्छिंमतृश्च जपा 
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केयेष नरेनद्रपल्ोम्? भा०स°६ै५अ० र्तरङ्गवति च । 

ऊजिमालिन् ए" जभ्विमालाऽख्यसख इनि । समुर ^८२ब्द््/ 
प्रश्ोभ्िरथोभ्भिभाली " रषुः 

अश्थिला स्तनो लच्छणपल्नपाम् जनकखौरख्यां कन्यायाम् 

““पाथिवी खदव द्र षदष्ो ल च्छणस्तददजामयो भिलाम्' "रघुः 

अयादि इण पाचिन्य् क्रो गतिसन्नानिमिन्ते शब्द्सभूरे- 

खच गणः ऊरौ, ऊररो, तन्यी, तालो, श्यातालो, 

नेतालो, धो, धृष, शकला, स शकला, ध्व कला, 

भ्व सकल, यश्गुधा, सजुः, फल, फलो, विक्ली, चा- 

लोटो, केवलो, केषासौ, पयालो, येषालो, वषालि, 

खशयूलथा, वश्या, भरशा, भसमसा, च्रोषट्, वौषट् 

बषट्, स्ता, खधा, बन्धा, प्रास, अत्, आविस्, 

खल पाठान्तरम् कर्रो छरीति अरोशत्य । 

ऊव इ०जसः कारणत्वे नासय अथे , च् संज्ञापूर्वकव.-नि- 

स्वेन शवायम्भ् ववत् ग धुण । श्यौ ऋषिभेदे ` उप- 

चारात् तच्जाते गागा" दथ प्रये” च ० १.२११६, 
जपः वाडवानल: भा ३तहति सद्र “अपार ऊर्वेऽर्टतं 

इष्ानाः" ऋ० ३,१,१६, समानमूवेः नद्य; एणन्ति"" 

ऋ २,२५.३, जः सादश्यो नाख्यसख अच् । बाड्वा- 

नख तुर्ये ४महति '“दिष ऊशष्दौ अभितः” २,१३१७, 

“खर्वान मदत ̀ भा ° तन्तु ५.विलतृते च ““मङूखिदम्न 

एनसो अभीर अर्वात् ४,१२,५,५अबौत् विश्तुतात्”?भा ०। 

र्वाः ग °जररिष ङ्गम् यख ¦ दनिक्षायाम् धिलौन्वृ हारा” 

छर्वो सो जद नारायणो्' कारणत नान्ते अथ-अच् 
६तर गौरा [1] गष ॥ ऊरषश्याम् | धर° अस्य दन्यसवन्त्वमपि 1 

छर्वष्टौव नण्जद् च अषोवन्तौ च समा इन्दः नि ० । ऊब 

श्टोवतोचच खमाहरे 
ऊर्वी खो ज भध्यस्वत्व नास्तपख अये ० अच् सायम् ववत् 

भ गुणःगोराण्छष। जरमध्यस्याने.“जर्भध्ये ऊं नाम 

सत्र शोखितक्षयात् शकिथशोषः “अव्या ऊद्स- 

धोवङ्कसन्धेखरुमले लोहिता त्तभिति ले.श्ितात्ताणि 

लानर्गोज्रूवाः भिटङ्रुपराः दति च छखु°। 

अव्य इ०अवें वाड्बानछे भवः यत् | खधिष्ठादतया बाड्षानल 

स्थिते शरे “नम जव्याय च व्यांय च'› यजु ° १६,४, 

ऊष स्त्री उरस नि° नेट् | देवताङ्ढणे शब्द्च° । 

ऊलपिन् ए ०उलपिन्+ए० दीषेः । १ललजन्त॒भेदे २भतृद्यभेदे च 

अलक इस्त ° उल-जकच् दोधेख्च | पेचके स्तियां ङोप् । 
ऊष इ, जायाम् भ्वाण्परण्सकण्यैट् । ऊषरति च्रौषोत् 
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ऊषास् बमूव अस चकार | ऊधितः व्यृषः ऊषणः | ऊषा स्त्रो बणराजरुतायाभ् उषाशन्द तत्कथोक्ञा | 

ऊष ष ऊष-रुजायां क शतारे, र्कर्णरन्धे, ३न्द्रः | ऊष्म ए°ऊघ-म । शोतविरोषिनि शथे । अथे-खच् । 

नाद्रौ च | “कौरेयाविकयो खषैः'› मतुः । ““सोषैरु दकगो- २तद्ति लि०। ३निदाधघकाले अनर: । 

मूलं: शुध्यल्याविककौषिकम् ̀  या” । तत्र चन्दनादरः | ऊश्रण लि° पा्माद्० अस्ये न | ् नयुक्तो मतप् सख वः 

विरद्ितापकषत््वात् कशेच्छिद्रख अल्यजजादिप्रजेयेन उद्ेग- ऊश्रवत् तदथं लि° स्त्रियां डप् । । 

ेठत्वात् च्षारग्डन्तिक्ताया मलापहारकत्यात् तथात्वम् | अप्मणय लि ° उष्मा निर णोयवेनासतयख यत् । ऊश्मनिवार- 

दति मेद्; | ऊषति अन्धकारं परेचकधंवा | प्रभाते 

५रेतति न° । तद्य च त्तारवत्तीत्रतात् ङष्णत्वाच्- 

तथात्वम् । यथा च रेतस ऊषत्वम् तथाह “रेतो 

वा ऊषाः प्रजनन" तदेन प्रजनन आभजनत्येतच् वं 

पितरः प्रजननचखाभक्ता भवन्ति यदेषां प्रजाभवति शत० 

जा० १९,८,१,१8 । ५ चार ग्ड-त्कतायां सती [ शब्द् च "। 

अक न° ऊषति अन्धकार पेचक" वा ऊष-ख्,ल । पर्युषे 

ऊषण न° ऊष-ल्य, ।१मरिचे,२पिपधलं भूल, ३शण्ठप्राञ्च । 

(चिता) ४चिलके ° । ५ पिपल्यां ६चब्ये च(चद्)स्त्ौ । 
 भरोच्यादीनां कद्तेन जिन्ञोहेजकतया तथात्वम् । 

ल्,षणं लिकट् शुरो पिप्पलो मरिचं च यथाह शव्शचो- 

पङ्ल््या मरिचं लवं ल्िकटु कथ्यते । कटु तिक लिकट्क 

लर षणं व्योषमुच्यते । न् षणं दीपनं इन्ति खाशकास- 

त्गाभयान् । गुल्मे च त्वक्स्थौ च्छं नेदसा सड पोन- 

सान?" भावप्र° । त्रय,षणं सक्षणानूल' कथितं यद्य, 

-षणकम् ।व्योषस्दव गुणाः प्रोक्ता अधिक अतुद्षये''भार 

प्र | षडूषणस् । ““पिप्पलौ पिप्पलोमूलम् चब्या चि- 

लक्षनागरैः | पञ्चभिः कोरमात्रञ्च पञ्चकोलम् तदच्यते | 

पञ्चकोलं समरिचः षड्घ णमि हेष्यते” भावप्रकाशः | 

ऊषर लि ऊष+मतवर्धोयो रः,ऊघ क्षारष्डत्तिकां राति ददा- 

तिकः वा | लारष्छत्तिकषायुक्गं दषे ्याचु्र' वोज 

न प्ररोहति । “खन्षरमविवदिष्ण्, भूम खाश्रम्द० २, 

७,२ | आधानाङ्गोषरमद् पणम् थत ब्रा ० २,१,१६ । 

उक्तम् वथा “अयोषान् सम्भरति “असौ ङ > दयौरखं 

चिव्या एतान् पण्न् प्रददौ तात् प्व्यमूषर मित्या इ” । 

“वर्षृकट किमपः ठतो न्नतेरब्ब दस्य परिद्ाय्येम् षरम् " सावः। 
"तत्र तद्या नवद्नव्या शुभं बौजमिषोपरे "मतत; ““नचोषरां 

म निद्ग्धां मरां दद्यात् कदाचन'*भा० अलु०१३४ 1, 

ऊघरज न° ऊषराज्जायते जन-ड । (पाङ्गा) लबणभेदे । 

तद्गुणादि छश ° '“उषद्तं नालुक्ञलं थलं मलाकरो भवम् " 

.लवणं विभज्ख “लवणं कटुकं डेदिविदधितं पटु चोच्यते खश्च ° 
ऊपवत् लि*ऊष-मतुप् मद व; । ऊषरस्याने । स्तियां ङोप् 

णाद ''उष्ण्या पिधानां बद्णामङ्ाः"' ऋ० १ „१ ह २) 

१३ ।““उघ्नर्य ऊद्मनिवारणादहाणि पाल्राणि"भा. | 

ऊष्मन् ए०ऊष-मनिन् । \योभ्ने रतेजोद्रव्यसखय श च्डावयवे 

(भाष) “वा सहोध्राण्मशच्दूडु गस् कुमा०“यथान्नेषम 
उदयते एकमेषामष्मोदयते"यतण्ना० १, ६,२,१,५ । 
व्यारणो्ञोषु सोश्रवादुनोडायंमाेषु शपसहद्पेषु व्णेष । ̀ 

“सख्राणामष्मया द्व वित" करणं मतस्''शित्ता | “शष 
सद्धा ऊप्राणः" सि० कौ०। “सङ खरा घोषवन्तो 

अलवन्तो वक्तव्याः इन्द्रो बलं ददानीति। सव्वं 

. प्राणो ग्रस्ता अनिरस्ता विहता वक्तव्याः प्रजापतेरात्मानः 

परिददानीति छा, उ० । “सर्व्व ऊद्नाणोऽयस्ता 
ऋन्तरप्रवेथिता अनिरस्ता ऊबह्राच्तिप्रा विता बि- 

हतप्रयन्नोद्धारिताः प्रजापतेरात्मानं परिददानि प्रय- 

च्छामि" या०भा०। आच यद्योनमूद्मरपालभेत प्रजापतेः 

शरणोऽभूव' सत्वा प्रतिपरेच्छतोेनं ्रयात्"छा१० | 
“स्स च स्तस्छाभवच्लोवः खोदे उद्]ृतः | उष्राणमि- 

न्द्रियाण्याछरन्तस्या बलमात्मनः | खरा, प्रं विडारेण 

भवन्ति ख प्रजापतेः" भाग० ३,१२.२०, ऊद्नाणं शषसह 

दूति चठ्श्यम् अन्तःख्या यरलवा: सप्रखराः षड्जादयः 

विदारे क्रौड्या"श्रोषरः | (खे खान वायौ निश्वासां 

स्त जःसप्रायमाषान् | अरक्ते प्रक्र णिकतितौ 

शेषं यथोद्धवस्”भाग० ७,१२५,२७, । अत्र तेज रू्माण 

भिति खक्चारणे लयाभिधानात् तख तेज कार्यता गम्यते । 

रुतेःच तख तेजः काय्यं त्वदुक्त" तच्च उष्णशब्टे दर्शितम् । 

देड्खोप्रा च ब्रह्मारिच्र कौचेयानलोपाधिकजोवस योगेनैव * 

भवति यथोक्त चा ० उ ° भाष्ययोः ।“अथय यदतः परोदिवे- 

ज्योतिदौष्यते षिश्वतः टेषु सर्व्वतः ्ण्षु अहूभेषृत्तमेष 

लोकेशुद्ः षाव तद्यदिद मख्िन्ननः पररूपे च्योतिस्तसयं घा 

टिः विजानाति"खप०। "इदं षावेदमेव तर्यादिदमसख्छिन् 

एरुभेऽन्तरेष्ये ज्येति; चच्तुःग्रोत्रपाद्यमन लिङ्गेनोष्ि- 

श्ना शन्दरेन उावभम्यते । यत्वा स्पगीद्पेण श्ट्यते 

त्चचुषं¶ । हद प्रतौतिक्षरत्व त्व चोऽविनाभूतत्वाच्च छथ 
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ष्प्ेयोः | कथ एनस्तख ज्योतिषो लिङ्ग त्वग्ड्टिगोच- 

श्त्वमापद्यते ९ इत्याह यल वस्मिन् कालेएतदिति क्रिया 

वेषण" अखखिन् शरीरे इस्तेनालभ्य संसर्येनोष्णिमानः 

खपसहभाविनसुष्णस्स शेभावः विजानाति स ह्य्ष्णिमा 

नामदधपव्याकरणाय देषमनुप्रविष्ख चेतन्याकज्योतिषो 

लिङ्गमव्यभिचारात् | न डि जोवन्तमाभानमव्णिमा व्यभि- 

चरति । “उष्ण एव जोविष्यन् शतो मरिष्यच्चिति {ह वि- 

च्नायते | मरणकाले च “तेजः परखां देवतायामिति?" 

परेणाविभागत्वोपरगमादतोऽखाधारण' लिङ्गमौष्ण मग्ने - 

रवि धमः । आअतस्तख परेषा ठट; साक्तादिव दथेनः 

दभनोषाय इत्ययः?" । 

रतदाज्यञ्च कौत्तेयानलोपाविकजोवाभिन्नबद्धयपरं त्येव 

ख््ोति; थब्दाभिषेयत्वेन तत् सम्पक्षादेव दे्यौष्णगस म्भवः 

तदेवत् चा ० ० भाष्ययोः समयत" यया“ज्योतिच्चरणा- 

भिधानात् "अ.स ०"“द्दभामनन्ति खथ यदतः परोदिवो 

ज्योतिदौभ्यते विश्चतः षणु स्तः र पवत त्तमेष्तमेषु 
लोकेष्विदं वाव तद्यदिदमख्िन्नन्तः एरुषे ज्योतिरिति" ततर 

संशयः किमिद ज्योतिःशब्देनादिन्यादिकः' ज्योतिरभिधौ- 

यते? किंवा परञ्रात्मति? ¦ अर्यान्तरविषयखापि शब्ट्ख 

तज्ञिङ्गादट् बह्मविष्यत्वशक्तम् इह तज्चिङ्गमेवास्ति नास्ति वेति 

विदा्थेते किन्तावत् प्राप्र च्ादित्यादिकभेव च्योातिःथ- 

ब््ेन परिग्टहयते ति | कुत प्रसिधः तभो ज्योति- 

रिति होमौ शब्दौ परस्छरप्रतदन्हिविषयौ प्रसिद्धौ | 

` चक्तरत्तेनिरोघक' शार्वरादिकन्तम उच्यते । तखाएषातु- 
ॐ षि 

खाडकमादित्यादिक' ज्योतिः । तथा ट)ष्यते इतोयसपि 

खुतिरादित्यादिविषया प्रसिद्धान ड खपादिहोनः ब. 

द्य दोष्यत इति ख्यां शतिमति । किच्च दय्मयादत्व- 

खतेच । न {ह चराचरवीजश्य बन्मणः सर्वांतक्ख द्यौमं- 

याद् युक्ता कार्यख त॒ ज्चोतिषः परिच्छित्रख व्यौमेर्वा- 

दा खात् ““परोदिवो च्ोातिरिति”च ब्राह्मणम् ननु का- 

यस्यापि च्यातिषः सर्व्वत्र गम्यमानत्वात् मयाद्ावच्व- 

 भसुमञ्जस' अस्तु तदं लित् कतन्तेजः प्रथमजम् । न 

अलिवत् मंतख तेजसः प्रयोजनाभावादिति | ष्दमेव 

प्रयोजनः यदुपाखत्वभिति चेन्न प्रयोजनान्तरप्रुक्तसदैवा- 

दिव्यादेरुपासखत्वदशेनात् । «तां लिडत' लिढतमेकेकां 

करवाणीति? चाविशेषख्तेः । नचानरिटत्कतखापि ते- 

जसोद्य् मयादत्व प्रशिडम् । अस्तु तदहि लिटत्क्लतनेव 

नेजो ज्योतिः चब्द्म् | ननूक्रमर्यांगपि दबो गम्यनेऽग्नुा- 
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दिक ज्योतिरिति. नैष दोषः सर्वत्रापि गम्यमानख च्यो- 

तिषः परोदिषव इ्यपासना्ः प्रदेशविथेषपरियहो न 

विरुध्यते न तु निःप्रदेणख बह्भयणः प्रदेशविगेषकल्मना- 

भागिनो । सर्व्वतः ठे ष्व दततमेषन्तभेष॒ लोकेष्विति 

चाधारब्त्वश्ुतिः कार्ये च्यो तिष्य् पपद्यतेतराम् ॥ 

“द्द वाष तद्यदिदमस्मिन्ननः परुषे ज्योतिरिति" कौ- 

चये ज्येातिषि पर" ज्यो तिरध्यख्यमान' दश्यते साद्ष्यनि- 

मित्ताञ्चाध्यासा भवन्ति यथा.^तद्छ भूरिति शिरः एकं शिर 

एकमेतदन्तरमिति'" कौ लेयख्य तु ज्योतिषः प्रसिद्धमन्द्ात्ं 

तस्यैषा टदिस्तसैषा श्ुतिरिति चोच्णषोषविभिरटत्वश्नव- 

खात्““ तदेतद्, च्च खतशचयुपासोतेति "च तेः । “चक्षुष्य 

शते भवतोति य णव" वेदेति” चाल्यफल खव णा दब्रह्मतव' 

भद्ते हि फलाय ब्रद्मोपासनमिष्यते । नचान्यदपि कि 

ञ्चित् स्ववाक्ये प्राणाकाशवत् च्योतिधोस्ति बह्मलिङ्घम् । 

न च पूर्वं खिन्नपि वाक्ये ब्रह्य निरिटमस्त | “गायल्ली वा 

द्द्" सं भूतमिति" छन्दोनिरदेशात् | अथापि कर्थाच्चित् 

पूवव स्िन् वाक्ये ब्रह्म निदिष्टः ख्यात् एवमपि न तद्धे 

प्र्भिन्नानमस्ति। तत्न हि लिपादख्यामुतं दिगोति 

दयौरधिकर णत्वेन चर यते । अल एनः परोदिवेा च्चोति- 
रिति द्यौर्म्यादात्वोन | तचत् प्राङतं ज्चोतिरिड या- 

खाभित्यव' पाप्र ब्रूमः । च्योतिरिह ब्रह्माद्य कृतः १ 

चरणाभिचानात् पादाभिधानादित्ययैः। परव्बखिन् 

ह वाक्यो चठष्पाद् ब्रह्म निदिं “(तावानख्य महिमा 

पतेज्यायांच्च एरषः पादोऽख सजभूतानि लिपादखामृतः 

दिवि इत्यनेन भन्त्ेण | तत्र यत् चदषपदो ब्रह्मणः 

लिपादणुतं व्य् रम्बख्धिद्छप' निदिष्ट' तदेशे दयुसम्बन्वा- 

च्िदिष्टामिति प्रत्यभिन्नायते तत् परित्यज्छ प्राङतं ज्योति, 

कल्पयतः प्रढंतद्ानाप्रकतप्रक्रिये प्रसुञ्चोतायाम् | नके- 

वल" च्योतिवक्य एव जह्याचटत्तिः परद्यामपि हि शा- 

ख्डिल्य विद्यायासलुवततिष्यते ब्रह्म । त्यादि ज्योति ` 

रिति ब्धा प्रतिपत्तव्यम् । यत्तक्तं च्योति्दौष्यते इति 

चैतौ शब्दौ कायें ज्योतिषि प्रसिद्धाविति, नायन्दोषः प्रक- 

रणाद् बरह्मावगमे सत्यनयेा; शनब्द्येरविशेषकत्वात् दोष्यमान 

कार्यञ्योतिरुपलक्तिते बह्मरटपि परयोगसभ्भवात् “जेन 

सहर्यस्तपंति तेजसेद्धः” इति च मन्त्रवत् । यडा नाय 
ज्योतिः शन्दबल् छतत रेवान प के तेजसि वर्तते । अन्य. ` 

ल्रापि प्रयोगदर्दनात् “वा्च॑वायं ज्योतिषास्ते" मनोज्धो- 

तिजषताभिति च । तखमाद्यद्यत् कख चिट्पभा सुकन्तन्तव् 
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तथा सति ब्रह्मणोपि च॑त- 

च्योतिशन्दः 

ञ्येातिः शब्द् नाभिदीथते । 

न्यखद्पसय समस्तजगद्वभासुहेत॒त्वादुपपच्रो 
[१ + 

“तेव भान्तमनुभाति खव तख भासा सव्व मिदं विभाति" 

““तहे वा ज्योतिषः ज्या तिरायुरहखोपासतेऽम तम्" इत्यादिश्- 

तिभ्यञ्च। यद्यत्र टामयदत्वंसव्वंगतय्य ब्रह्मणोनोपपद्यते 

इति | अनोच्यते सव्व गतखापि बद्धणरपासनाथेः प्ररे 

विशेषपररिपह्ो न विरुध्यते । नन्तं निःप्रदेषख ज- 

मणः प्रदेशविशेषकल्मना नोपपद्यत इति। नायः 

दषः निषप्ररेथश्यापि वब्रह्मण उपाधिविशेषसम्बन्वात् 

परदे शविेषकल्यनो पपत्तेः । तयाः आदित्ये चच् धि 

द्ृदय इति प्रदेशवि षसब्बन्धौनि बद्मण उपासनानि- 

चयनते । रतेन “विश्वतः क भिव्याघारब्त्व्पपादि- 

तसम् । यदथेतदक्त च्रौष्णष्ोषभ्यासलुभिते कौन्तेये 

काय ज्योतिष्यध्यखभानत्वात् परसपि दिवषः कायै" 

` च्योतिरेवेति | तदबष्यथुक्त' परस्यापि बद्धयणोनामादि 

प्रतौकत्वषत् कौच्ते यच्योतिःप्रतीकल्वो पपन्तेः । “डच्च 

तञ्च्यृपाखोतेति" त प्रतोकडारक' दश्त्व' खतत्वञ्च भ- 

विध्यति | यदभ्यल्फलश्ववण्णान्न बद्धोति तदष्यलुपपन्नम् । 

न हि च्यते फलाय ब्रह्माश्रयखोयभियते नेति नियने 

देतुरच्ि) ततर डि निरस्तषे वियेषसम्बन्धं पर" बह्मा- 

तत्येनोापदिश्यते तैव'ख्पमेष फलः माच्च इत्यवगम्यते 

अत्र त॒ रुणवियेषसम्बन्व' प्रतौकविभेषसम्बन्ध' वा बमो 

पदिश्यते तत्र संसारगोचरार्यबेाद्खावचानि फलानि 

दश्च ने “अन्नादे वञ्द्ाने विन्दते ष्च य एवंवेद" 'इत्यादयया- 

छ खतिष् । यद्यपिन खशक्ये किञ्चित् च्योतिषो नद्य 

लिङ्गमस्ति तथापि पूर्वख्िन् वाक्ये द््यमान यहोनव्य' 

भवति । तदक लकारेय च््योतिद्चरखाभिधानादिति। 

कथं एनवांकयान्रगतेन ब्रह्मसन्चिधानेन च्चेति; खतिः 

स्वविषयात् प्रच्याव्य शक्या व्यावत्तयित॒म् | नैष 

दाष; । ̂ दतः पराद्ति ज्छलतिरिति" ५यमतरपटठितेन 

 यच्छब्द्न स नान्ता दय् सम्बन्धात् प्रत्यभिन्नायमाने पूवव 

बाक्यनिदिर बह्भणि खसाम््येन परामष्ट सत्यथोत् 

च्योतिःशब्दृस्यापि तदिषयत्वोपपत्तेः। तस्मादिद् 

च्योतिरिति ब्य प्रतिपत्तव्यम्” भा० । अखत्यन्तरे त 

कोचेयाग्निषंबन्वात् देरख्यौ्णग शक्तम् । तलापि कौत 
याम्नेरपि जौवस्थितिनियतत्वात् जौवाधीनत्व' कल्पय- . 

मिध्याकरे प्रपद्चः 

ऊह वितके भूदि आत्म" सक ° सेट् । ऊहते यौद । ऊहा 

बभूव आस चक्रे | ऊतः ऊड्मानः ऊद्ितम् ऊषः । 

“आखोट तान् वोतविरुदगबह्न् ` भ; । कमं णि ऊष्हयते 

च्योह्हि णिच् । ऊषयतिते ओौजिचत् त। “दपण 

तावौ जिहतां सिंहौ" भट्टिः अख ऊद्शब्ट् वच्छ 

मारेऽ्टऽपि दत्तिः । परख पदित्वमप्यख ऊति इत्य- ` 

हेतदिदवत दविकेष कात्या १०१,३१,१,१७.यादौ उप- 

सर्गात् परख्यादेद्धठ खः । सखद्यते 

ऋअति-णएकटेशस्थितख तदिपरोतदेशप्रेरणे 

द्य" कात्टा०९,२,१६। 

प्रय "' कर्वः । 

ऋअधि+अञ्जने । “खग्निमग्नोत् सष्टटदौीति यथाधरमध्यद्े 

देव तद्यत् पूवमाघार माघार यव्यष्युद्धय हि धर युद्धन्ति" 

शतश्व्रा° १,४,४,१२, | 

अप+निरखने दरूरोकरणे । “अपोह्य बरहो"धिःरकात्या० ९, 

२११७, “एतत तेरपोदहेत पापं स्ते यजत दिजः""मलुः 

“शवीन् रसानपोहेत छताच्न च तिलैः सह" मतुः 

प्रतिक्रेलतके^्य प्रसत्ेकांपनमने अपोहः । 

“दरो यकलसमल्- 
“चह प्राच्चमेष प्रतोच्यां 

` प+-वि+निषारणे“ व्यपोहत शरां स्तद्य सर्वानेव धनङ्यः'"भा ० 

आ०४७० | [र८ | “अभ्य हति अाच्छादयाच""मा०। 
अभि+अाच्छादने। “अधाङ्गारेरभ्य. ति "शत ० ब्रा ०१,२,४ प 

उत्+उत्कषेे । "रथनाशदुद्य प्राच्याम्" कात्या ० १,६,१। 

“उडद्य उतृखष्य ' वङ्गः निरसने च । नतेन प्राचोऽङ्गप- 

राहद्हति" चत ना ० ११२,१,४ । [१,२,५,१७। 
प्रति+उद्+प्रचेपणे ""दकविखतः रोष" प्रत्ये” थत ० बा» 
वि+उद्+खन्ते विषच्ंने । “अङ्ग. लष्भयतो बाह्यतो ब्यु- 

दहति" अत्रा ०१०२,१,४ । व्यद हति च्यन्ते विवद्धं - 
अति? भा० 

उप+अधस्तात् प्रवे थने । ^ पञ्चाच्छस्या्पोहति'” काल्या५२, 

५,४ । “उपोहति अधस्तात् प्रवेशयति" कर्कः । 

निर्+जिषकाश्य सहे एयक करणे च । गाह्पत्यादष्ण' भख 

निरुदय'थत०त्रा०११,४,२,२। “शिरः; चियमख निरौ- 

चत् शत० न° १०,५,४ | वपन्ते ऽनपेक्चमध्वयुः; 

मरष्यति निर्हतं गर्भनिति" ““निरुह्यमायमभिमन्लयीत' 

कात्वा० २५११. ०,४,५ । जिश्ह्पमाणं एयकृक्रियसाणम् 

बेददो० नि्हणम् 
परि+परितः खातपूरणे | ““अरात्िभाले रुर वोपदधाति- 

पर्य हति च" काल्या ० ८,५,२५ । पर्यःहति पां ्भिरन्व- 

रां परितः पूरयति "ककः । पर्वा हणम् । 
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प्र^टेयानलरनयने । “प्रोद्य द्रोणक्लसम्'' कात्या०९,५) 

१४ | “प्रोद्धय प्रयये "ककः ! पातनेच ^ ङष्णाजिने 

प्रोहति" काल्या०२.५.७ | प्र+-जहखादेवं खः प्रौहः । 

प्र॑पति+-उपरिस्यापने । "“दोक्तितोरौ दले प्रत्य द्र वासः” 

कात्या ०७,८,२९ । “्रचह्य उप्ररि स्थापयित्वा" बेददो° 

निषारओे च | “प्रचयो हतमश्चिंनो रट खात् "यज् ०२७, 

«प्र्यौच्छत ̀  न्यवत्तं यतामू” वेददो ०। 

वि+विपररोततया प्रेरय ““जुपभ्टतो वयुहति" कात्या ० ६१५, 

१७ । सैन्यानां स्निवेशविेषेय स्थापने च । व्यूहः । 

““परडरषेद्धलं व्यूह्य तां सम्यक् परोत्तयेत्" भदः । 

शमतेतभवने । “योपरैजियते ऋतवोऽख व्युहगन्ते ' शत ° 

ज्रा० ८,७११२,११, 

प्रति-षि परतिदछपव्य,इकरणे । “वाहस्स त्यविधि' ठत्वा प्रति- 

वयूह्य निचाचरम्" भा०व०्श८४अ० | विरोधाचरणे च 

प्रत्यूहः 

शम्- शमयेतभवने स"इनने सम्यकप्रापणे च । “यद्गव्यन्ता , 

हा जना ख र्यन्ता समृहसिः' ऋ ०१,१९१,२, समूहसि 

प्रापयसि भा०। सव्यकपूरथे ““अङ्गारोरणि एमूहति' 'शत ° 

जा०४,५,२, १८,सगृहः 

उप+सम् समीपे सद्धो चने'पत्ताउपसमून्ते "शत ०त्रा° १०, 

२,१,१, «वमू न्ते सध्यभागसमोपे सङ्खोचयन्ति''भा० | 

परि-षम्-समन्तात् परिमा्जने “वेदि परिषद्य * कात्या ° 

२,६,१२, “परिख सम्पोव्य "कर्वः । “अग्नि' प्रति- 

छाप्यान्व'धाय परिषद्य 'याश्च०म्ट०१,९.१,.८परिसमूडनं 

नाम चाग्नेः समन्ताव् परिमाजंननम्"”नारा००। 

समूदव्युदनिख्दादिकमखेव सपमा; केचित् | अख- 

सेटज्तवात् ऊहित इत्यादय एष खु :। अतस्तानि उपदटख 

वहतेरेव पा णीत्यन्यं । अखैव आ ङपून्ैकसख ओआषते 

दूति दपम् । न त॒ केवलख, दोौपधत्वेन गुष्ा प्रसङ्गो 

अह पु*जह-घञ् | १वितके अगमाविरोधिना तर्केण पगम्य 

सं शय पूजं पर्त निवार्पूत्को त्तर पत्तव्यवस्यापनेन निखेवद्धपे 

श्परीक्षणे, रअनन्विता्धकविभक्तिलिङ्गत्यागपूर्व्वं के खन्व- 

ययोम्यविभक्वादिकल्यने, यथा पार्वेखो सौैम्यासख दूति ब्ध 

क्वनभन्वितमपि एकोदिर अनन्वितत्वात् सौन्य दूसेकवषच- 

नान्ततया कल्मन् । ४पद्ान्तरेणाकाङ्क पुरषे कध्याहारे 

च "ऊहः शद्टोऽध्ययन" इः खविघातास्त्रयः सडत्- 

प्राश्भिः। दानच्च विद्वयोऽ्टौ सिषे: पूर्व्वोऽद्् यस्तिविधः 

खा०का०खक्रो ताराख्ये ५ दिद्िमेरे"जहइस्कंः अगमा- 

विरोधिन्यायेनागभायैपरीच्चणम् | सं शयपूव्वं पत्चनिराकर- 
शेनोत्तरपन्तव्यवस्यापनः तदिद् सननमाचकच्तते खग. 

भिनः सा तीया सिदिश्तार्च्यते"सा ° कौ ० “रक्ोडहा- 

गभलष्वसन्द् हा; प्रयोजनम् "का ० वास्ति ° “ऊः खल्वपि 
न सव्वंलिङ्गोनेव सर्व्वाभिर्थिभक्तिभिर^दे मन्ता निगद् 

तास्ते चावश्य यज्ञगतेन रूपेण यथायथं विष- 

रिणप्रयितव्याः तान्नाशैयाक्षरणः शक्रोति विपरिण 

मवितुम् तद्धादध्येयं व्याकरणम्” महाभा ०।५८ऊदः ख- 

ल्वपोति । इह यञ्जञिन. यागे इतिकत्तव्यतोपदिद्ा यागा- 

न्तरेणो परजोव्यते सा प्रशसिः येन चोपजोव्यते सा विरतिः 

प्रक्षतिवद्विकतिः कसैव्येति शोभांसबेव्यवस्याप्रते न्या 

ये प्रकुतिप्र्ययादीनाम्ड बैयाक्ररणस्य्यग्वजानाति । 

तत्र अग्ने भेन््ोऽस्ति “अग्नये त्वा ज् टच्िषेपामोति'" तत्र 

““सौव्य ̀  चर" निर्वपेत् बद्धव्चसकाम" इति सौय" चरौ 

मन्त्र ऊच्ते र्याय त्वा जट नि्वपामोति । विस्तरेण 

भन्तं हरिणा प्रदिव जः" कौ* | “ऊः खल्वपोत्यख 

प्रयोजनभिति ओषः, । ननु यत्र प्रकरणे ये मन्त्राः पटि- 

तास्तत्र तेषां तथौव प्रयोग इष्ट दूति नद्धेन प्रयोजन 

भिलयाशद्ं प्रतावृदाभावेऽपि विछतावृष्ह दूति दभथेवित्म् 

प्रतिशब्दा माह । इडेति | यकिच्नामनेयादौ । यागा 

न्तरेण सौर्यादिना। प्रकतिषिकन्यवगमञ्च दिदेवत्य 

स्वौ करेवन्यत्वादिसाम्येन बोध्यः । अन्यत्र पठिनमन््र(- 

शाङ्कयमन्यत्र गमनमत आखा प्रकतिवदिति | यथा सोपः 

कारा प्ररतिरनु्णीयते तथा विश्तिरपीति तद्र; त- 

दनेनोपकारातिदेे तत् षठभाषेन पदार्था अष्यतिदि- 

श्यन्ते इतिकन्त व्यतायपम्धावनायास्प्ाकाङ्त्वादेतन्त- 

लकमेय प्रतिक्रदितोति मौभांसकसरणिः। य^गा- 

न्तगताचच मन्त्राः | तत्र ऋग्निसम्बन्धिनिर्वापप्रकाशक 

मन्त्र स्याग्निपदख स्य रम्बन्धिनिरपप्काशनासम- 

येत्वात्तदपदाय ततश्याने यात्य. हप मित्याह , त- 

लाग्ने रिति । मन्व . ऊहात इति | यद्यष्यहे न भन्त- 

त्वः तथाप्येकदे शसो हेऽपि अनेकपदसखदाये सन्तत्वप्रत्य- 

भिन्नानात्तद्षटिते समदाय मन्तत्वव्यवद्ारः, कन्प्रण सया 

` क्गत्वञ्चेति बोध्यम् । सोऽयभ्युलब्यृहः अन्ये ऽप्यद्या: । ऊ- 

न्तस हि व्ात्विज्यलामेन द्रव्यप्राश्भिहदारा रेहिकषठख 
सिङ्खिःफलमिति बोध्यम् । भाष्ये लिङ्गपदच्च प्ररया- 

देरूपलन्णम् । यथायथमिति | ऋथयंप्रजाशनसाम- 

्यानतिलङ्कनेनेलयथे;' उदोतः । 



ऊद 

ताडथोहभेदस्तु अधिकरणमालादौ ट्यः | द्रव्यप्रति 

निधौ ठ नोः “तैलं प्रतिनिधि कु्यात्षता्ये' याच्निको- 

यदि । प्रश्ष्येव तद्ाहोता ज.यात् ्टतवतोभिति"मौमां° 

कात्यायनद्तादौ प्रतिनिधिविषये ऊद्ाभावोदूर््बितो यथा 

“येद् चिन्त्यते पिद्ितदरव्यस्याभावे दव्यान्तरे प्रति- 

निधित्वेनोपात्ते कागाभावे मेषदख्पे अतुवाचनप्रोषादौ 

किमद्धं छत्वा प्रतिनिह्हितद्रव्यशनब्द्ख प्रयोगः -काय्य; 

"अग्नोषोमाभ्यां मेषख वपाया'” इत्येवम् उत विहितद्रव्य 

शब्दस्यैव शअग्नोषोभाभ्या ङ! गस्त्ये वमेवेति । तत्न मन्त्रेण 

दव्यसभिधेयम् न चानह्धितः प्रतिनिद्ितः द्रव्य शक्ो- 

त्यभिधाठम् तस्मादूह्टित्वो प्रतिजिद्ितद्रव्यवाविशन्द्ख 

प्रयोगे प्राप्न आह" “अब्देऽविप्रतिष्तिः" कात्या० 

१, ४, ९. ¢प्रतिनिधाबुपान्तेऽपि विहितद्रव्यवाचिनि- 

शब्द् ऋविप्रतिपरत्तिरविपरिणामः अन्हो भ- 

बति अभ्नीषोमाभ्यां दागख पाया दग्यन् हितमेव भे- 

भेऽपि प्रयोज्यम् न तु मेषसत्येवं विपरिणतङ्पमित्य्ैः 

कुत; % प्रतिनिधिः खतद्रव्यबद्धया ग्टह्याते न त॒ द्रव्यान्तर 

बद्धा अतन्द्धाग रपरायभिति बुद्धया ग्टद्धो तत्वा्च्छब्ट- 

नेवाभिधानम् । यद्यत्र मेषग्ख्धाग पत् साधन" भवेत्ततस्तत्- 

प्रकाशकम् मेषपद्' प्रक्िप्योत न त्वेवस्, कि तहिं मेष- 

गताये ङागांशास्त एवान साधनम् ते च ऋागगता 

[ २३९ र |] 

दव मेषगता अपि खागशब्द् नैव प्रकाशयित शक्यन्तय 
इत्यनेनैव प्रयोगः । यन्न त द्रव्यान्तर" वचनेन विधो- 

यते यथा ““बारखतौं मेषोमिति"'“शेन्द्र मेषमिति “रन्द्र 

आौरभ्वः'' इति तत्न दरवयान्रबुद्धिभेवति तल्लं ` ऊष्ोऽपि 

भवति | नचात्नेवविध' किमपि वचनमस्ति तसाद 
नामवयवानां सामान्याच्छर,तदरव्यभेजेदभिति ब्धा मेषादिि- 

द्रव्यस्य दागादिप्रतिनिधित्व नोपाद्ःगम् | तैन खुत- 

द्रव्यशब्द नवाभिधान' दुक्तभितति साधूक्तम् शब्द् ऽविप्र. 
तिपत्तिरिति । यत्र त॒ वचनेन द्रव्यान्तर विधीयते 
तत्र ऊहो भक्लोय क्तम् तेन सोमाभावे पूतोकानभिषणया- 
दिति पूलोकानां षाचनिकतवादूहो भविष्यतीन्याथडपाड' 
करकैः “सोमेन जाल्यभावात्"का ° स ° १ ° ^“सोभेनेति ढती- 
येकवचनम् । सोमाभावे पूतीकेषुपाततेषु शोम बटे नेव 
पूतोकानामभिधानं कत्तेव्यम् । “अंशुरशुष्टे देव ! सोम ! 
पायतामिच्छेवस् न त॒ पृतोकाशन्दन | अय वा क्खोमे इति 
सप्र्ये कवचनम् नेनि निषेधः । सोमप्रतिनिधित्वेनोपा- 
तेषु चच्लोनग्दोनद्ृतपुतोकादिष सोभे सोम्णब्दे ऊद्ो 

अद्य 

म भवति कुतः जात्यभावात् जात्यन्तरबद्धाभावात् नद्धान् 

वचनेन द्रव्यान्तरं विधीयते किं तरिं सोमाभावे याग्ा- 

वश्यक व्यतया दनेकेषु ससटगोष्वोषत्स्बये च मप्राप्ेष 

पूतोकादेनियमः क्रियते तिनंन्द्रमेषष्तिवट् वाचनिक 

जात्यन्तराभावादतोऽप्यद्ो न भवति) ककः | 

राग | त्व बलिद््पेणेत्या{दमन्त्रे च ब्छपशुषाति न ब- 

त्वो्धः । तदेततत्"ति०त० “बहहुपशुलातेऽपि मन्त्रे 

एकवचनान्त एष प्रयोज्यः न बद्धवचनोहः । “नर 

पञ्चत्वमागतम्"° इत्यत्र नाय्थां स्तोत्दोद्ाभाववत् खतणव 

सपलोकयजमानप्रयोगेऽपि “पलों सन्नह्य ति” मन्त्र एक~ 
वचनान्त एवेति । ऊच प्रशतय^“प्र्टतावपृन्ब त्वात् "काल्या 

यनेनोड्ख प्रतौ प्रतिषेधात् । विकतावेवोहः । ““ऊ्ो- 

ऽपूष्बातुप्रे भिति "जं ° तज्ञच्तणपत् न वान्वयवाघःवैभक्ति- 

काथापेच्तया प्राथभिकत्वेन बलवतः प्रातिपदिकायैख सम- 

ज्ितत्वेनाविरोधात् | वच्च प्रतौ नरद््पब्पशौ 
बह्धववनोह्ाभावात् ऋागादौ विढतिमूतेऽपि न ब्व 

नोह; किन्तु एकवचनमाल्रमिति” वदता रषुनन्द्नेन तथां 

समथितम् | सुंकल्यादिशाकये त॒ ऊह इति भेदः) ऋतििगादि- 

प्रयोगे च अर्कद्द्पद््षटिति ‹ध्दातारोनोऽभिवद्ध न्ता- 

मित्यादि” मन्त्रोऽपि नोहः तैस्तथा प्रयोगेऽपि यजमान- 

गतानामेव तज्नत्फलाना सवगम इत्याकरे प्रपञ्चः । तथा. 

चासमकेतार्थस्य समन्वयाय भन्ते समवेताथेकरश्य- 

पमपृव्व स्योत॒प्रचखमूः । ५ आरोपे €समूहने च । 

“द्मे मनुष्या दृश्यन्ते ऊहापोहविशारदाः" भाग्य 

१४५ अ ० ^“ऊहापो हभ्यां तच्तावधारणम्""पातञ्न्भा ०। 

अहगान न° सामगानसन्यभेदे ऊहगोतिरष्यत्र स्त्री । 

ऊंद्ा स्त्री ऊह स्त्रीत्वात् टाप् ।!अध्याडहारे र२ऊहशब्द्ाय 

अहिनौ शली ऊहृ-खिनि। समवेतायाम् “क्तात् परख 
तखादेट ड़ः अ्तौह्हिणौ सेना ।. 

ऊह्य लि° अह्-ण्यत् | १तर्कणोये २ उद्धावनोये शचऋध्याद्ार्ये 

४मीमांसकोक्तो विष्ये च । अनोयर् । ऊहइनोय तद्ये लि ° 

ऊद्यगान न° सामगानख्रन्यम्दे । 

दति बाचस्मत्ये ऊकारादिशन्द् येसद्भलनद्। 

~> कज 

+), 
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चट 

क्षार; खव भेदः मृञन्यः 
ष्युकरे। सव उदात्ताजुदाचखरितभेदात् लिषिधः। अनु- 

भ्ासिकाननुनासिकमेदात् प्रयेकं हिधेति षद्िधः। सच 

खसः एकमात्राकलेनोचाखंत्वात् । तख च सक्रविद्युज्ञ- 

लाद्परेण ध्येयतोक्ता। “रक्तविद्युज्ञताकारग्डकारं प्रणसास्ब 

छम्,' काम०्तर | तख च मादढकान्यासे वामनासि- 

कायां न्यखता उक्ता तेन अभेदोपचारात् षामनासादि- 

चन्द्शाच्यता | खद्धपपरत्वे ततः तकारकारप्र्ययौ छत् 

ऋकारः ततकालोचायेः /^तपरस्तत्कःलस्दैव" पा० 

खकः । व्य करणशास्तरे अनतुबन्ः इ द्ततत् अष्टा 

द्गविधष्य च्छवखं ख, हाद विधस्य खकार सं त्ता भवति 

तेन “छ इति त्रिशतांसन्ना" इति सिर्कौ० । अधिक 

स्वरयो द्गब्द्समाप्नौ वच्यते समानवखं स हदयोतना- 

म् वशब्दो त्तरः प्रयुज्छते कवष; ति शतां सन्ता । 

ऋ मतो भ्वाऽ्पर०सकम्यनिट । शिति कच्छादेथः | कषति 

च्याच्छेत् खारत्-आखा्षीति | खार खारिथय अतस्तं अर्थात् 

अरिष्यति | आरिष्यत् । कच्छन् ऋतः ऋतिः अत्तव्यः 

करणोयः अथः यत् वंश्धखाभिनोः अन्यत्र रत् 

व्यं; । अत्ता खरो आ रिषान् अत्तम् ; स्गमा- 
चेतय नाकम्् कात् समपृव्यकात् ततः आता ०। सख्धच्छते । 
भारत समात्त ।““सारमानवरारोडा-वनमार सा'"उद्भटः। 

ऋ-रिच आपयति ते। सत् अरिरिषति समरिरिषते 
गच््त्वेऽपि कोटिद्धे यङ | अराययते 'किमभोर्ररा- 

व्ये" भह्िः| कम्ि अय्यते | अआरि। 

ऋ मतौ प्राप्ये च जहो०षर०्सक, अनिट् । लडःदौ णपो- 
खकत्वेन शित् परत्वाभावात् म ककधदेयः | शटशान- 

खोस्त तट्ादेयः । यत्ति शयतः दवत | इवुयात् 

ष्यत युहि दवराख्ि\ शेवः रेवुताम् येबरः। 

ऋअरत्-खार्पोत् खषाहचव्यात् यङ्विधौ भ्वादेरोष यहख 

भिक्छन्य तन्ते ऋार्षौदिष्ेव | समारत खमात्ते द्यन्यं 

आर त्यादि भ्वादिवत.। शित्वात् श्युच्छन् सद्धा 

म दूति मेदः । अयं बेदिक्ष एवेति बहवः ^“बङ्जं ढन्द्- 

ोतिः'पा, खिदेः "अन्ति ।पपरये्"पा० दतोक्वपिधा- 

नवाम्यादयं भाषायामपि, सिन्कौ° | णु स्यसि 

प्रष्टतो मे अद्धि" १,२६५,४। "दयत्ति वाचमरितेव 

“ऋलटरषाणां भडा?' 
५9 # 1 

 ऋरत्त 

नावम्*१२.,४२,१। अनये गव्यथेत्वात् उपसरगमेदेनामेदस्तु 

इणधाठवत् स च तच्छब्दे उक्तः “अर्षः कपयोऽन्वारत् 

कभ्भकषशं सरतच्चतः' “सोतां जिषांख सौभिले 

राक्तसावारतां भवस्" भट्टिः । चात चान्तः इड; 

“तथात पि क्रियां धम्याम्” भट्टिः “उद्य्मिं भालमन” 

० १०,१४०,२.,सघबदरा दू भिशठदियत्तिः वेन :०१०,१२, 

३, “यद् शसा निःशसा भिशसोपारिम लायतो यत् 

स्लपन्तः" ऋ०१०,१६४,१, एव यथायथसृपसगपूख 

उदाडग्ण दण्य॑म् । 

चट हिंसायां खा ०पर°सक°आनिट् | ऋणोति । कणयान 

कण्णोतु ऋषु चछ्णत् | चआार्षौत् लिड़ादौ भ्वादिषत् 

श-णवन् ततो ऋणम् इतिभेद्ः “त्वे षस्ते धम करति 

० ६,२६.६, “ऋणं देयभदेयञ्च येन यत्र यथाच यत् 

यान्न° खटतिः ।““अपदारा मतीनां एला कर्वन्ति का 

रवः""०८ १,१०.६. कणोरक्त' न शकौोभिः?' ऋ०१,१०, 

१५, अख रिकारादित्वमिल्न्ये रिणोति इग्यादि । 

ऋ अव्य ऋ-किष् बाण्न ठक् | सम्बोधने गमे 

श्वाक्ये च तेदि० $परि्धासे वाक्यविक।रे शन्द्रला० 

५ देवातरि स्त्री । 

ऋक्छस् अव्य क च्+शस् । ऋचस् क चमित्ययें “ग्वे द्- 

अन्दे चरणव्य॒हभाष्यष्टतव्राह्मएवाक्ये उदा ० ण्यम् । 

अकण वि व्रच-क्त एरवलोपः | दक्षे खित 

तद्ाष्ठां ्रान्ता्धक् णवं वराविणोद्धच्छन्ति" रेत° । 
ऋक् न° ऋच्-यक् । १धने से खूटतिप्रसिद्धे श्दायद्छपे 

घने च^““छकयपाद्ो कणं दाणः” यान्न ०" मौ कय 

क्रयसंवरिभागपरिहाधिगभेषु' गोत ° तत्न “ऋक्यमप्रतिब- 

ग्बोदायः यथ) पनां पौलाणाच्च एलल्वेन पौनत्वेन च, 
पिढचन' पितामहधन' च खं भवतीत्यप्रतिबन्धः "मिता ० 

कचित् सप्रतिबन्दायवाचिताऽपि “पु्रह्धोनख क~ 

` किथनः" दति यान्न° प्रयोगात् तथा च सम्यन्छनिभिन्त 

श्ववस्यदोभूतंद्रव्यम्टक्थस् । कविडनभाब्र ऽपि प्रयोग | 

ऋक्थं ग्टह्ृाति णिनि दैत. ] ऋकथयसादह्िन् दायष्हरेति* 

यां खोप । "ककय ऋषं दाणः” या० खण 
उप ० स०। कक ययाहोष्यत् नि ° स्तिया टाप् तच्चिताख- 

न्त्यैव ङोप् सि°कौ° । ककय +असयरये दनि । छक्थिन् 

तद् पाके “पुव होनख छक््थिनः'” यान्न ° सिया छप् । 
त्त एुरस्त्रो कष-स किञ्च । १भज्ञ.के तव्जातिस्त्रियां 

संयोगोपधत्वात् न डप किन्तु टाप.। र्नक्ले । 

«वाचमेव 
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टत 

धमेषादिराथौ च न° ऽभज्ञके इक्ते ( भेला ) ५थोना- 
कट (थोना)दपंतमेदे च इन्द । स च रैवताप- 

र्नामक्षः “क्तोऽपि रेवताच्जन्ते तख पर्व तस॒डनि | 

ततोरवत उत्पन्नः पर्वतः सगरान्तिके | नास्ता रष 
तकः नाभ मूमो भूभिधरःकूटतः'' रिषं ०्श्र्यअन०।स च 

कुला चलपव्य'तः यथोक्त सि° शि०। “मा डन्दरशुक्तिमल- 

यच्षक्गपारियाला सद्यः सविन्ध्य इह सप्त कुलाचला- 

ष्याः” इति । ऽच्धपभेदयोः तनरौकः ““अाजमोटपत्ः | 

^धभिन्या स तया देव्या तजमोढः समोयिषान् । ऋचः 

सज्ञनयामास धूप चदशनम् । ऋचात् संवरणो 
शन्ते कृश; सवरणात्तथाः' अपरो विद्र एवः वि~ 
दूरथख दायाद् कऋच् एव महारथः । ऋक्ख च दितो- 

यख भोमरेनोःभव्चर,पः० इत इरि०३ज््०। भज्ञक- 

श्ञाररटपणशुः जरायुज | “जरायुजानां प्रवराः मानवाः 

पशवश्च ये | भानाद्पधरा राजन् ' रषां भेदाखवहय । 

अरण्यवासिनः सप्र सप्रौषां यामवासिनः | सव्या 

वराह्ाच्च भद्िषा वारणास्तथा | ऋका धानराखब 

सप्रारण्याः रूटता प)” भाग्या० तत्न प्रवरा ति 

विथेषणात् एतद्भिच्नानामारण्यतमस्येव तेनोदखाष्यार- 

वत्व चख्ते उक्तम् तञ्च उष्णन्दे उङ्गम् । ८्यरिहषते 
च “अरिहः खस्वङ्गेयोखपयेमे देषां नाम तसां एतमजो- 

लनट्चम् ” भाग्खा०९५अअ०] 2उन्तर दिशि स्तौ निर्+ 
यद्यपि नत्तव्रख सामान्यतो गगनख्विततारामाल्रवा- 

कता तथापि च्योतिषे येषामुद्यासतत्तापन' तेषा- 

जेप कच्चणब्दन व्यवद्ारः तानि च सप्रकिंशतिः। अनि. 
जिद्व्य्ाविंशतिः | “खञ्िनो भरणी चैष र्तिका 
णो तथौ | चाद्रो पुन्भचुक- 

पुष्यो । अ्लोषा च मषा पू फला नय. तर फलानो | 
इस्त चिलातया खातो विशाखा चालुराधिका | च्या 
शूलं तथाप दे पञ ्तरपदादिके । चवा च धनिष्टाच 
अतभिषगाद्यभाद्का । उत्तरादिभाद्रपदा रेवतो भानि च 
कमात् ज्योति°अभिजित, अभिजिच्छ्द् उक्तम् । एतानि 

हादयथाविभक्गराशिवक्रषटकतवात् प्राधान्या क्तन्देन 
व्यपदिश्यन्ते एतेषां खरप प्रमा्णाधिष्ाटदेवताः अच्चो षा. 
न्दे 9९७४ ग्स्रोपतिकावयेनोक्ताः खन्यान्यपि यानि 
उद्यास्तभाञ्जि गगनमर्डले सन्ति तेषामपि गति जघ 
तिषे आानोता तान्यपि चह्पद्षाच्यान | कलकचा- 
पमाणम क्कः सिचि । (अभवे भमाहगजकुञ्चरगो- 

ब्टगशोपस्तथा 
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| 

क्टच् 

च्पत्ताः(२५९८८९८५ ० योजनानि) कक्तं ग्टशन्ति म्- 

णका भगण्खध चेताम् ̀| नक्तत्रकत्ताया सूमध्यादुच्छितिमा 
नम् नागाचचषडदुगरसाग्निकृबेदस ख्यो( ४१९६ २६५८ 

योजनसितः ) नच्षत्रमर्डलभवः श्रवथोनिशक्तः ज्यो + 

क्तम् । *"तेषामन्येषाद्धोदयादिज्नानाय” सि०शि* । 

कषवकभागा उक्ता यथा.वष्टौ नखा गजगुखाः खथराख्ि- 

षटक्षाः सप्र्तवस्त्रिनव चाङ्गदिथोऽशटकाछाः। गोऽका- 

स्तयार्द्रिमनवः शरबाणचन्द्राः खात्यटयस्त्िष्टतयो नब 

नन्द्चन्दराः | अकांञिनो जिनयमा नव बाङ्दच्ञाः 

कञ्धपुश्चिनो जलधितनत्वभिताच्च भागाः षदयुञ्जिनञ् 

पवनोत्कृतयोऽषटभानि साङ्कखिनो नखयु्ा रसदटन्त- 

सख्याः। सप्रामराः डमिति भभ्रव्का निरुक्ता ठक््याय- 

नभवेन सहाञ्चिधिष्णयात् | बह्माग्निभक्वलवा रदकि- 

धिकोना मलं न्द्रयोदयं धिप्रभख व॒ सेषलिप्नाः” चिर 

“अदौ नखा इत्याद्योऽञ्िन्यादौनां साभिजितां घरुब्भागा 

वेदितव्याः । ततापि वियेषमाह। बह्माग्निभध्व- 

खवा इत्यादि। शत्तिकारोट्हिण)नसलयोहांलि'शत्कखो- 

माः | विथाखाचुराधाच्येानां कलापश्चुकेनाधिका 

धवकभागा वेदितव्याः” प्रमि | एषां राना 

वदिशोऽ्काश्च साधाव्धयः सा्धवेदा दयेथा रसाः 

शः स्वराः खः च ख्यः | लिचन्द्राः कुचन्दाः 

विपादौ च दच्लौ तरङ्गाम्नयः सलिभागः च र्पम् । षि- 

पाद इय साधेरामाच्च साधां गजा; सलिभागेषवो | 

शाङ | दिषटिः खरामाञ्च षड्वगेसंख्यास्तिभागो लिना 

खत्कुतिः ख' च भानाम् | निशक्ताः शूृटाः योग- 
ब राशरांशाश्तवः जद्धधिष्ण्रादिशाखादिषट्कस् । कते 

वारुणः त्वाषटभ सापेभेषां शरा दक्षिणा उत्तराः थेष- 

भानाम्" सि०थि°। “"दशोऽकां इ्लयादयस्तेषां भानां अ- 

रांयान्नयाः । शेषं स्मरा्धम् । आअतोपपत्तिः । तत्र भवे-. 

धां गालबन्धोकोविधिना विषठलः गोलयन््र काग्यंम् | 

तन खगोलय्यान्तर्भगोल आखाधारडृत्तहयस्योपरि विषुव 

त्तम् । तत्र च यथोक्तं क्रान्तित्त' भगवयांा १६० इतं 

च काखम् | ततश्लद्रोकयन्त सम्यग् वाभिहसलयदिकि 

ललसमच्ितिलवलय' यथा भवति तथा स्थिर' कत्वा रानौ 

मोलसध्यगविद्कगतया इच्छा रेवतोतारां विनोक्य क्रान्ति 

छत्तेयो भोनान्नस्तं रेधतोतारायां निवेश्य मध्यमतसैवः 

दश्चाश्चिन्यारेनचलस्य योगतारां विलोक्य ,तसषरि- 
ने वलयः निवेश्यम् । रव छते सति वेधवदयस कान्ति 



ऋरत्त { १४०१1 ऋरत्त 

चच्प्यच्यः संपातः मोनान्तादसतोयाषद्भिरतैस्तावन्त 

शख चि्णाख घ्रषांा न्याः । अथ वेधवलये त- 

दैव खुपातख योगतारायाञ यावन्ोऽन्तरे$ चास्तावन्तस्तखय 

शअरांशा उत्तरा दक्षिणा वा वेदितव्याः | खथये भ्,व- 

भगाः पडितासते लतञकमका ए । ये त॒ शराथाः पठि 

वान्ति स्फटा एष । यतो श्रुउदयक्षोलयो; प्रोतं वेधवलयम् । 

च्छन् वेधवलये योज्नातः शरः सभर वाभिख्खः। भरवा- 
भिसः शरः स ष्फटः। चस्फटस्तु कटम्बाभिसखः | अत 

एथ पूः भगणोत्पत्तिकगने यद्वेधवलयः कद्म्बकी- 

खयोः प्रोत" कन्तंव्यभित्यक्तम् । च्यत एष कारणात् = 3 
कतउक्तमका एष भध्रवा; । यतो क्ु्ादस्रहोपरि नोय- 

भान खतं यत्र क्रान्तिरत्ते लगति त्र लतायनउक्षमेको 
खड इति दद्घभेवाखनायां पूर्व" कणितभेव । धागसय 

ख्व्धकयोराद" प्रभि० | (ऋगस्यप्रवः सप्रनागास्तु 

भागासतुरङ्गादयस्तख याव्याः अराः । षड्टौ लवा 

खब्धक्ख घ्रबोऽयं नभोऽस्भोधिभागाः शरस्तख याम्यः" 

शिग्शि० । श्यम् “अखोपपत्तिः पूवैवत् । अथेट- 

अटिक्षा खद" प्रमि० । “खगस्य नाडङोदय' मोक्त- 

निदः सषद्धागनाङ़ोदवः लंख्चकसय । लिभागाधिक' 

स््भानामण्नां ततश्चाधिक तारतम्येन कलाम्” 

सि.वि°खटायैस् । “अलोपपन्तिः अगस्य नादयः 

यदि तत् तख दादश कालांशा उत्पद्यन्ते । रषभाग- 

गायं खब्धकछयति | वत्र ल्रयोदथ १९ कालांयाः लिभा- 

माधिकंस्यूलनानामिति | यनि स्थानि मत्तव्ाणि तेषां 

चतुरे कार्याथाः | खणनां ततञ्चाधिकति केषाचित् पञ्च 

य केषद्धित् षोडशेति कलते | चल यषां भानां 

बाये कालांास्ते स्य.लश्टच्छत्वतारतस्यप््याखोचनया । 

य); स्य.खास्ाराख्ा सक्दयादल्योन कालेनान्तरिताद्ण्या 

भवन्ति । वाः च्छास्त ऋधिकेनेत्य,पपन्नम्”” प्रमि ° 

ष्.सिगरङ्गनाचाभ्यान्तु तदुद्यत्ताना्मन्यप्रकार उक्तो | 

यया “प्रोच्यन्ते लिप्निका भानां खभगोऽय दथाहतः। 

भवन्दयतोतधिष्डपानां भोगङिप्न बुता ध्रुवाः" रसिण। 

“भानासञधिन्यादिनचनाषाहत्तरामाटा भिजिच्छवयधनि- 

शाशरजिंतानां छि्षिका योगसजन्नाः कला; प्रोच्यन्ते स- 

मनन्तरमेष शथ्यन्से ¦ अयानन्तर' खभोगः सखाभोदट- 

नचलभोगः लाद्मननो वच्छनाणो नथभिग खितः कायैः । 
अनर खाभोटगचल्गतनचलाखामश्खिन्यादोनां भोमलिप्राः | 

(भभोयोऽट्यो विप्ताः” इत्यक्राटयतकडाः । प्रत्येक 

युताः । अञ्खिन्याद्यतो तनक्तत्रस्ङ्खप्ायुणितिकलाष्यव 

युतभित्ययः । रभा नक्ता भवन्ति| रङ्ग० | खय 
प्रतिन्नाता नक्तत्रभोगलिघ्रा, उत्तराषाद्)भिच्छ.वणनिहठ- 
व्यतिरिक्तानां तषां भ.वकाच्र्तल शरां ्ाटलोकेरा । 
ार्यवाः च्न्यकनाः अटां 

अञ्चयोऽटागा अङ्गागा मनवस्तथा | ठतेषवो युगरसा; 

श्धून्यवाणा वियद्रसाः | 
+ 

सागररतवः | मनवोऽथ रसा वेदा बेम प्य धभोगगस् । 

पञ्चषट्निगेषवः। 

खबेदाः सागरनगा गजागाः 

अप्यस्य वाभिजित्मान्ते वैश्चान्ते चखवस्थितिः। तिच 

ठःपादयोः सन्धौ चरविष्ठा श्रव्ण्खयत् | खभोगतो विय- 

च्ागाः षट्तियंमलःञ्िनः। रन्छृद्य क्रमाहया विक्ेपाः; 

स्लादपक्रमात्। दिरूमाशविषयाः सौम्ये याम्य पच्च 

दियो नव । सौम्ये रसा; खं याम्ये गाः सौम्ये खाका- 

स्तरयोदथ । द्ये श्द्रयमलाः सप्रत्रि'शदधोत्तरे | 

यास्ये ऽध्यपैलिकलता नवाथ शरेषवः | नरस्य तथा 

षषटिस्तियत् षटलि'यदेष हि) दक्षिणे त्व्भागस्तु 

चठर्षिंथतिरुत्तरे । भागाः षड्विंशतिः खः च दस्ताद्।नां 

यथाक्रमम्". ° “'छञ्चिन्यादिनश्नवाखां क्रमाद्धोगा एते । 
तत्राञ्जिन्या अष्टचत्वारिंशत् कला; । भरण्याच्त्वारिशथत् 

कल्तिकायाः कलाः पञ्चषष्टिः । रोह्हिगयाः सप्रपञ्चाशत् 

कला; | ष्टरगशरसोऽट्पञ्चाशत् | खाद्रायाचत्वारः | 

लाव्धय इत्यत्र गोऽच्धयो गोऽग्नय इति वा पाठस्- 

युक्तः । थाकल्धसंहिताविरोधात् । रतेन `सौरोक्ररदर- 
भां शास््द्रयोऽगान्धयः कलाः” इति नामदोक्तम् 
“दण्कलोनपञ्चद्थभागा मिषुने' स्वजनाभिसतभरुऽको "त 

अक्लायुतत्रयोद् यभागा पवेताभिमतश्रवकञ्च निरस्तः । 

एनेसोरष्सप्रतिः । पष्ख षटसप्रति; । चअक्ञोषाया- 

अदेय । तथेति छन्द्ःपूरणायम् । मघायाचतःपद्चा- 

त् । पूव्बेफाला याचत षष्टिः। उन्तरफालान्या; 
पञ्चाशत् । हस्तस्य षष्टिः! चिव्रायाञ्वत्वारिंथत् । 

स्लात्याञ्चतुःसप्रतिः। विशाखाय अटसप्रतिः। अनुरा- 

धायादःषदटिः । च्येदायाचतदंश । अनन्तरः मृलख 
षट् । पूर्वाषाद्ायाञ्त्वारः | उन्तराषादाया श्रवक- 

# 

माह । वैश्चभिति। उत्तराषाढायोगतारानक्षत्रम् | 

च्याष्यापैभोगगम् । च।प्यस्य पूर्वाषाढानक्तत्रखार्धभोगः । 

धनृराथेजियतिभागस्ततर स्थितः न्नेयम् । अष्टो राथयो 

विंथतिभागा उत्तराषाढया भूव द्यः | रतेन 

पूरवाबाद़ायोगतारायाः खकाशादुत्तराषद़ायोगतारा 
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वि'शतिकलोनसप्रभागान्तरिता । नेन पू्वषाद्ाघ्र वको- ॑ 

ऽटराथयच्चठदय भागा विचतिकलोनसप्रभागेयुत न्त. 

राषाढाया भ ब्चत्वारिंथत्कालाधिकोक्तभव ति पव 
ोक्तमपास्तम् बद्भयशिद्धान्तविरोधात् ¦ अर्भिजिद्भ्व- 

कमाह । आाष्यखोति । पूाषादाया अवसाने धनूराओे- 

ि'यतिकलोनसप्रविं शतिभागेऽभिजिद्योगतारा न्नेया। 

चत्वरि यत्कलाधिकषडश्वं यतिभ) गाधिका ष्टौ राशयो- 

ऽभिजितो ध्रव इत्ययः । एदकारोऽन्ययो गव्यवच्छेद् थैः । 

तेन संडितासम्मतं शरवणपञ्चद्शांयस्यानः विंशतिविकला- 

युतत्रयोदथकलायुतचठदं यभागादिकनवरा शयो निरस्तम् । 

शरव्स्य भर् वकमाह | वेचचान्त एति! उन्तराषाद्ावा 

च्वसाने च्रदणयोगतारायाः स्यान" ज्ञेयम् | नव राशयो 

दथ भागा" च्रवणघर वक द्यथ, | धनि्टाया प्रवकनादह । 

लिच्ठःपादयोरिति । खव्यस्य कतीयचतु्चरस्ययोः 

ऋभेणान्तादिसन्धौ सकररायेवि'तिभागे खविष्टा धनिष्ठा 

श्नोया | नव राशयो विशतिभागा वनिश्ाभरुव स्यथ; | 

उकारात् सेलान्तगेतधनिष्ठास्यान' कुश््ख वि"शतिक्लो- 

नसप्रभागा निरस्तम् । शतताराया भोगमाष । खनो- 

गत इति| धनिष्टाभोगात् कुम्भख विंथतिकलोनसप्र- 

भागावधेरित्य्धः । चतताराया ऋश्ोतिर्भोगः। अतः 

प्रा्बदुव्वा इति स्ञापना्े सभोगत दृवयुक्तम् । शत. 

तास्वा श्वान" अततारकात्रव इति पयेवसच्रम् । खव- 

धिषटनक्ल्राशां भोगानाह । षटकतिरिति | पूष्बेभादर 

पदायाः षट्बिंशत्ं कला भोगः । उन्तरभाद्रपदाया 

हाविंशतिः। रेवत्या एकोनाशीतिः | अथ परषकषानयन' 

यथा | अञ्िन्या भोगः | ४८ | दशगुखितः ४८०) 

ऋतोतनचलाभावाङ्धोगयोजनाभावः | अतोऽञिन्याः 

कलात्मको व ̀ । 8८० राश्चाद्यस्तु | °द | रण्या 

भोगः । 8० दशाहतः । ४०० | अतीतनच्तवरस्यैक- 

त्वादषटणतयुतो भरर्याः परिभाषया राश्याद्यौ घ्रवः। 

० ।२० | एवमाद्राभोगः | 8 द्थाहतः ४० । अतीत- 

गच्ल्राणां पद्तया प्ञ्चगुखिताद्यतेन ४००० चहुः- 

खडहस््रात्मकेन युतः कलाद्यो भूवः ° ४ °राश्चाद्यस्तु २। 

७ | २० | ए पूर्वाणाढाया द्शद्यखितो भोगः} 8० । 

एकोनविशतिगुखितारटथतेन | १५२०० युवः परि- 

भाषया राग्धाद्यो घ्रः | र । 18 । शतताराया दश 
युतो भोगः । ८०० | बयोषिंयतियुश्िताष्टशथतेन । 

१८४०० | दुत्त अतियुखिताट तपो | १६२०० । ̀ 

कत्त 

जाते धवो राश्चाद्यः | १० ।२० । पूशभादरपदाया- 

दशयुखिते। मेगः. ९६० । चतुवि'तिगुखिताष्ट- 

शतेन । १६२०० . युतः । १६५६० जागे. 

क्वो राश्यद्यः। !९। २३ । उहराषाद्ाभिजि- 

च्छषष्यधनिष्ठानां स्वभोगस्यानात् पञ्चात् स्थितत्वनोक्न- 

रीव्यसम्भवाद्धिन्नरोत्या प्रूवका उक्ताः सखवादिस्यानाद्योम- 

तारा द्न्तरश्षलाभिः स्थितास्ता लाषवाह्शापव्तिता 

भोगसञन्ता उक्ताः | तथा च ब्रह्मसिान्ते। 4खष्टौ 

विं चतिर्धेन गजाग्निव्यैषखेषवः | नितकाः सविभागा- ` 
द्विरषास्त्रगङ्काञ्च षट्यतम् 1 नवाशा नव््धग्योख बेदेन्दराः । 

शरषाणमूः | खाव्यहिः खष्टतिगौऽतिष्टतिर्खिश्वाख्िन- 

स्तया । वेदाठतिर्गौऽद्धिहस्ताः कथ्विस्ता युगाय इक् । 

्ठोत्शतिस्त्य'यष्ोना ख रख्डस्ताः ख्स्तिटक् । खणगे- 

ऽज्िनः खद्न्ता; षडदन्ताः येल गुणाग्नयः । मेषाद्या - 

दिमध्यांथाः षडयोनाः खषडरयाः” इति । अथ नच्च 

लाया विक्तेपभागानाद्। णषाजिति | ल्क्तप्र् वक- 

सम्बन्धिनामजचिन्यादिनक्षवाणां यथाक्रम क्रमादिव्यय; | 
स्वात् स्क्षोयापक्रमात कान््यपात् त्रान्ति्त्तश्छध्र् वक्षः 

स्यानादिव्य्थः; | विक्तेपा विलेपभागा दिष्ठा उत्तरा वा 

भवन्ति । तन्चरदिष्यश्चिन्यादिलयाणां दिङ्मास- 

विषयाः क्रमेण दश हाद पञ्चेल्थं;। दक्िण्दिभि 

रोह्िण्यादित्रयाण्णं पञ्च दथ नव | उत्तरां षनर्पसोः 

षद्धागाः । पुष्यख ख वि्ेपाभावः । अल पञ्चमाच- 

रख गुरुष्वेन छन्दोभङ्ग च्र्षत्वाच्न दोषः | दक्तिणथखा- 

सच्ेषायाः सप्र । उत्तरस्यां मघादिनयाश्ां शून्यः 

दादश त्रयोदय | द्लिणस्या हस्तचलयोरेकादश दौ । 

च्नन्तर' स्वात्या उत्तरदिशि सप्रलिंथत् | दल्तिष्स्यां 

विशाख्लादोनां षां सार्धैकं बय चत्वार; मव शार्धेपद्च 

पञ्च क्रमेण उन्रदिशि तथा विचेपभागाः। खभिंजितः 

षष्टिः | श्रवणस्य विंथत् | धनिष्ठायाः षट्नि'यत् । 

शवकारो न्य. नाधिकव्यवच्छेदा्ं; । चकारः पूरणाय; | 

दक्षिण्यां ठकारस्षथा । अभागः शततारायाः । वका- 

रस्तथा । उषरं पूर्यभाद्रपदायाखदविं चति; । तसधा- 
मेव दिधि भागा विच्चेपभागा रउत्तरभादरपदावाः षड 

वतिः । रतरष्या विक्ेषाभावः । चकारः पूरैः | 

ऋअथागसयलब्धकवद्िर ह्म हृदयताराखां घर् बकविकतेपांख्द़प- 

पत्ति सोकलयेषा "रङ्ग ° । “अथो तिभागेरयास्यायामगख्येा 

निचेनान्तगः । विः च भिथनद्ांये ऋगव्याधा व्यव 
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स्थितः] विक्ेषे दति भागे; खार्यवैः ख-दपकमात् । 

इछतभुग्ब्ह्मह्कदयो ठवे हारि थमागगो । अषटाभिच्छिंथता 

चष विचचिप्रा उत्तरेण तौ | गेलं बध्वा परीकेत रिक्तेपं 

धुवकं स्रम् ° “स्कोयात् क्रान्तिविभागस्थानाह्चि- 

कसामयोन्छंरेलाराककेा;गस्त्यो भिथनान्गः ककांदिभिगे 

स्थितः | आअगख्यनच नख राशिलयः धरवकः | दक्तिण- 

धिेपोऽथोतिरिव्ययैः । मृगव्याधो खब्धको सिशनराशेः 

विं ्तिभागे सवितः | चक।र; सलद्धये । लुव्धकषनच्नख 

राशिहय' विंशतिभागा भर,वक श्न्यय; | दकिणखां 

चत्वारिंशता भानः परिभिनख्लस्य च क्रान्तिदत्तस्याना- 

दिचेषपः | इषराशौ वद्धिबरद्यष्दयौ हाविंभागस्थितौ 

बङ्किम्तद्दयनशनयोदाषि "यतिभागाधिकंकषराथिभ वक प 

शो वङ्खिनद्धद्दयो । अ्टाभिख्िंशता । चकारः क्र 

राधं | एकारो न्यूना धिकव्यवच्छदायेः । खत्तरेणो- 

करस्था भित्यथः; । वि्तिप्रौ विक्तेषवन्तौ | वद वि्तेपो- 

श्टभागः उत्तरः | बद्महदयसखोत्तरे विक्लेपच्िर्यद- 

शर्य; | नन्वेते धवा विच्चेपाञ्च कालक्रमेण नियता 

च्छयनियता गे्यत आष | गोलमिति | गोल ब्य 

साख बध्वा वंशचलाकादिभिनिबध्य स्ट" पिक्तेप' करा 

न्तिरंस्कारयोग्य भ वाभि" भरूवकः स्फट मायनडक्े - 

शं्छतं परोश्येत | सकाले टमो चरसिद्धमङ्गोकुर्त | 

बथा च क्रान्तिं स्छारयोग्यविदेपायनषंखतभ् वकयोरयनां- 

वाद् स्यिरत्वादपि सरेदानोन्तनसभयानुरोधेन लाष- 

वायं मायनडक्गनेद कता भवाः कान्तिसंस्कारयोम्यविके- 
भाच नियता उक्ताः| कालान्तरे गोलयन्तेख बेधसिड़ा 

सोया: । मैतद्ति भावः| गोलयन्त्रेखय बेषस्तु गोल- 

अन्धोक्तविधिना गोलयन्तर कायम् । तत्न खगोनखोप्ररि 

भगोखम्, आधारडत्तखोपरि विषु वह, त्तम् । तन यथो- 

ऋ ऋ न्तिटत्त' भगव्यांशाद्धित' च बध्वा भ् वयदिकोलयोः 

प्रोतमभ्यञ्चल" भवेधवलयम् | तञ्च भगणांथाद्धितः का- 

म् | ततस्प्नोलयन्त्र' सम्यग् वाभिुखयटिक' जल- 

शमचितिजवखय' च यथा भवति तथा स्थिर एत्वा 

शानौ गोकमध्यच्छिट्गतया दच्छा रेवतोतारां विलोक्य 

ऋान्तिटक्ते भोनान्ताहशकलान्तरितपचाङ्भाग' रेवतोतारा- 

यां निगेष्य सध्यगतयैव श्ाश्चिन्यारेनलनस्य योगतारां 

विलोक्य तस्या उपरि तद्रे धवय गिचेश्स् । णएव' ठते 

सति बेधवलयश्य ऋान्तिषटत्तखय च यः सम्यातः सष मोना- 

न्वादपतौ यावद्धि येस्तावन्तखस्य नच्तनद्य भैवांया 

५२. 

नेयाः | वेघवलप्रे तस्येव खम्ातख योगतारायाश्च याब 
न्तोऽन्तरे'ऽशास्तावन्तस्तव्य दिक्तेपांथा द्लिया उत्तरा शा 

भेद्या; | अथय कद्म्बप्रोतवेधवलयेन वेधे त॒स्दा स्थिरा 
धैवका अयनञ्क्कमसंखताः परन्तु कदम्बतारयौरभावाद्- 

शक्यमिति यथोक्तवेधेनेवायनटकमसंख्कता भूषाः शराव 
ध.वाभिडखाः स्फटा; सिद्धा भवन्तोति दिक् । अथ रोहि- 
णोगकटमदमार्ः'रङ्ग०। “दबे सप्नदये भागे यख याम्यः 

गकषइयात् । विक्तेपोऽभ्यधिको भिन्दयादराह्निण्माः शकट" 

ठ सः '०। “हषराथौ सप्रद्येऽःयेयख यडहख भागडया- 

दधिके विपे दिः स खा रोहिण्याः शकटः शक- 
टाकाररुच्चिवे्' भिन्द्यात् } तच्धध्यगतेः भवेदित्यय': । 

ठकाराद्खडहगिसेपो रोड्िशोविकषेपादल्य. इति विगेषा- 
चैकः | पिकषेपख द्शिणस्य रेराङशोवधिक्ेपाद्धिकत्वे 

कटादि छिमागे सङ्खं स्थितत्वं न तद्ध द्कत्वाभा- 

बात् | अल चकटायिमनचनद धुव यजराभिः शप्र 
दशांशा; ददिः शरो भागदयभिति बेधसिद्धा सटा 

युक्किः। अथ प्ये गसाधनायं खद्योगसाधनरौत्टतिदेष- 

माह" "रङ्ग ° |“ सहवदुद्युनिओ भानां कुया दूदक्घर्ण पूर्ववत् 

सहमेलक्यच्छेषं प हभक्या दिनानि चगछ° ।'खइव्द्दयु- 

निचे याणां यया दिनरालिमाने आत्डककमार्थ' ठति 

लथा दिनमानरालिनाने भानां नक्षत्र वकाथामाच्टक- 

माय" गणक; कुयात् । तदनन्तर' पूवच्नक्तन नित्योदया- 

श्तौ खाधयित्वाभोटकाले दिनगतभेषाभ्यां नत कत्वा विषु 

बच्छाययाभ्यस्तादित्यादिनेत्य्थः । ठक यात् । अन 
गतम् वके पषतेनायनडक्मा दाहरणे केत' तदयुक्तम् । 

सख भ.वके सखतः सिद्धत्वात् । तदनन्तर शेष न्तन 

सहयुतिखाधन' यडङ्४,दक्यता्प' सहमेलकवद्पहयो- ` 

गसाधनरीव्या सहान्तरकला इत्यादिना कार्यस् | नलु 

तत्र सह्धान्तरकलाः स्वस्वभक्रिलिप्रारमाडङताः 1 भकन्तरोष 

विभजेदिलुक्त ने्ल्रस का गतिसा होत्यत चखा । सहभु- 
क्ति । केवलया यष्गत्या सडह फलः सध वान्तर- 

पले संस्लाय' भवशमो यङो भवति । नललरख पूरय. 
गव्यभावाद्भ् वो यथास्वित स्त्यः । नलु तथापि सङ्न- 
शलयुतिकालसाधन' भुक्यन्तरासम्भवात् कथः कायमिति म- 

न्दा शष त्यत ख | दिनानोति । अभोषटसमयाहिवरमित्था- 

दिना केवलया सद्गाा यष्नक्षनयुतिदिनानि साध्यानि। 

चः सञ्चये । नलनेाण्णां गत्यभावात् | अथयाभीरटकानाद्स- 

इनचलनयुःतिकालस्य गनैष्यत्वमसम्भुमाधे' पुनराह रङ्ग । 



ऋत्त 1 "ह४नडः 2 स्य 

““शष्यो होने सहे योगो ध्र वकाद्धिके गतः । . विपय्यै- 

यादक्रगति खे त्तेयः समागभः"' ° |“नन्ततरघ् वादुक्ताट्- । 

पङ् च्यायनडजकमेसंखतयद च्य(नटक्कमस तन्त - 

चु वकात् दक्कमैयत तोप इति विवेकायेः । न्यूने 

सति योगो मक्षत्रसहयोगः सखवाभोषटसमयाद्भावी । अधिके 

शति प्रजे" जातः | वक्रगते खड़े विपयैयादुक्रवैपरोत्यात् 

शषमागमो नक्षनरग्रहयोगो न्नेयः । होने यदे गतोऽधिके 

ड णष्यो योग. । अवतोपपत्तिनेक्तवबस्य गव्यभावेन सदा 

स्थिरत्वादटुखहगमनेनेव योगसम्भवादिति च्चगमतरा | अ- 

पाञ्चिन्यादिनन्तव्रख बद्धतारात्मकत्वात् कखास्ताराया 

शते धु वका इत्छख्य योगताराया धु वकत्वसिव्यकत्तरं सनसि 

छं त्वाञ्िन्यादिनच्ष्राणां योगतारां विवक्त्ः प्रथममेषां 

मल्तत्राखां योगतारामादह' रङ्ग° । । 

“कालयन्योमाद्र पदयोसतथेवाषादयो इयोः । विशाखाशचचिनि- 

. प्तौस्टानां योगरारोत्तरा सता?" ख ० |“'दषाक्ता नत्तल्राणां 

प्रत्येकं खताराद्च योत्तरादकस्या तारा क्षा योगतारा 

गेलतन्वन्तौसक्रा | अथान्ययारनयेराह'रङ्ग*' “पसि 

भत्तरतारःया हितोया परिमि स्थिता । इस्त याग 

सारा सा चप्िायाञ् परचचिमा” शम, 

“हस्तनक्तन' पञ्चतारात्कं इस्तप स्चाङ्् लिसच्धिवेशा- 

कारम् । तत्र नेक त्यदिगाचितपर्चिभावस्थितताराया उ- 

ऋरदिगवरस्वितताराया हितौया पूरवौक्तातिरिक्रा पञ्िमे 

बायव्याचिते या स्थिता सा इस्त योगतारा चरोया 

खत्तरताराखच्धा पञ्चिमाच्िता तारा हस्तस्य योगतारेति 

फलिताये; । धनिष्ठाया योगतारामाष् ! श्रविष्ाया 
दति) धनि्ायास्ताराघ्च या पचिमदिकस्था चा तस्या 

योगतारा । चः सषञ्धये । अथान्य षामेषामाह'' रङ०। 

“ख्ये टाखरवणसेनाणां वादस्य त्ख्य मध्यमा । भर रटाग्ने- 

अरपित्रयाणां रेवन्याञ्चेव द्शिणा"'ख० । 

“च्यटाशव्ारराधानां युष्यस्य च प्रयेकं ताराल्मयातर- 

कत्वान््रध्यमतारा योगतारा खात् । भरणीलं्तिकामघा- 

नां रेवत्याः | चः सश्चद्चये । प्र्यक खवतारान्च या द्तिश्य- 

दिकस्या सा योमतारा । ऋथान्येषासवशि्टानां चाह 122 

श्क्ृ° “रोद्िर्यादिन्बमलानां प्राचो सार्पैख्य चेव ड । 
तथा प्रत्यवयेषाष्यां स्यला ख्याटोगतारका%खछ ० “रटोणी 
इनवद्धमून्ामामक्ञे षायाञ्च प्रसेकं सखताराद्चया पूरवेद्कस्या 
सेव योगतारेद्ये बद्योरधैः । प्रत्यक्येषाणाभवश्िटनचल्र1- 

खमाद्राचिव्राखात्य{भिजिच्छततारा्ां खताराद् यात्यन्तं 

श्यल] महतो खा योगतारा स्यात् | खथ बह्स सकनश्च- 

लावस्थानमाह रङ्ग ° | प्वैस्यां बद््दया दं शकैः पश्चभिः 

सवितः | प्रजापतिषषान्ते ऽसौ सौम्ये ऽटनि "दं रवैः ० ख 

“द्धष्दयस्यानात् पूभागे पञ्चभिर्ः प्रजापतिष्छारा- 
कके बह्मा क्रान्तिटत्ते स्यितः | कुले त्यत खाद | ठभा- 
न्तद्ति | दषान्तनिकटे। रकराशिः सप्र विंश्"था 
रह्मप्रुषक इत्यथैः | अश विचोपमाह | असाविति । 
जद्या उत्तरख्यामट्लि"शङ्धानः स्थितः । अरलि"थ- 
द्वागा असय विक्तेप दयैः अथापावत्यापयोश्लारयोारव- 

स्यानमाह "८० । ““ऋपावत्वस्तु चिनायाशत्तरेऽभेस्तु पश्च 
भिः । षत् किञ्धिदते भागेरापः षङभिस्तथोत्तरे” ख 
“चित्रायाः सकाशादपांवल्ससंत्तकस्तारातकः पञ्चभिभांमै- 

सुत्तरख्यां स्यितः । परथमठकारचितराध्र बठल्यप्रु-कायेकः। 

हितोयत॒कारञ्ित्ाविक्चे पस्य दचिणभागदयात्कत्वादषा- 

वत्धवित्तेव उत्तरस्तिभाग इति स्फुटा कः । खतेऽपांवत्- 

सात् किञ्चिदल्यान्तरेण टत् स्यलश्चारात्मक चापरं सकः 
तथाऽपांवत्यात् षड्भिर भ रुत्तरख्ां स्थितविनाघ्न चक ट 
वाप्य प्रु वको धिच्छेष उन्तरे गवांथा इत्यथैः? बर्घ° । 

` नच्त्राणासदयास्तकालनिष्प्यम् रउदयशन्दे १११८ 
षादौ दितम् । 

ऋ्ववटितत्यात् राशोनां तथात्वम् | राशिनाम 

भवेत् नाम भग्डच्ं र्टहनाम च"ज्यो०| राशय हाद्व 
““षुनद्ादशधात्मानं व्यभजदरायि्ंन्नकम् | नर्वद 

पिं सूयः सप्रविशात्मकं वथो" छण्डिण्डक्गोः | तेच 

मेषटटषमिथनककटसि हाः कन्या ठतलाथ ददिकभम् । 
धलुरथ सकर: कम्भोमीन दूति च रायः कथिताः”? 

च्योति० उक्ताः राथिच्च “"विकल्ञानां कला षच्छा तत्- | 

ष्या भाग उच्यते । तन्िशता भवेद्राथिर्ममणोदाद् यैव 

ह"खण्सिण्डक्तः १०८०० ° विकलातकः १८० ° कलात्मकः 

लि"थतभागाककः । तेददथभिः शद ° खंचर्ममखोराथि- 

चक्र" स्यात् तवर सप्रति यनिनक्नालकरराथिचक्रो हादश्धा 

विभक्ते खपादनक्तरहयस्यौय प्रयिकराशिषटकषता तेनः प्रले- 

कनत्तत्रख ८० °कलात्मकत्वम् । “भभोगोऽ्टयतो जिघ्रः 
ख. सिजतो: ! राथिभेदे नत्न्रमेदनिरपणरुचक्रथ्दे 

१०७१० दृण्यस् । 

^मासक्लादीन न शोधयेत" “जनं उपतामिके*श्यो० । 

“दक्षिणां दिशग्टक्ेषु वार्षिकेष्वय भावकरः "रदु 

रक्तगन्धा खो कनत्तान् गन्धयति निचि गन्त. खच् हव० । 



ट्त { १४०५1 

१जाङ्गल)टक्ते, (कधिजाङ्गलो) रेमहाश्रेतायां, शचोरवि- 

दार्याज्न | {बीरत!ड) खाये कन् तत्रौव 

ऋक्षगिरि ए०कम,) कुला चलमेदे ऋल्ञनामके परते | 

चटस्षचक्रा न° ६त०। भनचत्ररुखदाये कलां चक्रमिव गग- 

नस्ये नचतरालके चकराकारे पदाधमेदे। ऊचक्रथब्दे तदि 

छृतिः। भचक्रख प्रषवायुन प्रलय पञ्चादरगनेऽपि यद्ाणां 

यथा प्राखातित्व' भवेत्तथा ख०्सि०रङ्गनायव्याख्ययोः 

यथा^अच सद्पूजं गलुत्पत्तौ कारणमा इ | “पञ्चा दूब्रजन्तो- 

$तिजब्राच्रचन : सतव" यद्ाः। जोयमानास्तु लम्बन्ते वल्य 

नेष खभागेगाः” ° सि° ।.““पञ्चादनन्तर' एनराडन््या 

पञ्चात् पश्चिमदिगभिशख्वं नत्तलस्तारकादिभिः सह 

प्रहाः दयादयोऽतिजवरात् प्रववायुसत्वरगतिषथात् 

शतत निरन्तर व्रजन्तः गच्छन्तः खमा गेगाः खकन्ताटटत्तस्या 

शोग्रमाना न्तर; पराजिता नक्षत्राणामस्रं गमनात् | 

श्छतणएव उच्जवे युखभूवा दति तात्या; | ठद्य' स- 

मम् । एषकारादधिकन्य.नव्यवच्छेदः । लम्बन्ते खस्था- 
भात् पूवेख्धिन् छम्बायसाना भवन्ति| यथा लब्जितः 

पञ्ाङ्खवति नापरे । ठकारादधोऽधः; कच्चाक्रमाचुरोधेन 

शन्या दि्रहाणां चन्द्रान्तानां युरुतापचयः श्निरतिगु- 

अमू तस्तस्मात् किञ्चिच पनोबस्तखादपि भौम श्व्यादि 
यथोत्तरम् । यद्य कच्चा महतो तद्ध युरत्वाधिक्यं यद 

ण्यो तद्ध तदहरोषेन गुरुतासखत्वमिति । णएतदद्क्त' भ- 

बति । बद्मणा प्रषवायौ न्व्राधिषितो मूत गोलः 

स्यापिग्सतद्न््गं ता; शवखाकाशथगोलस्याः शन्यादयो न- 

शलाधिरितमूतगोलस्यक्रान्तिदसचस्यरेवतोयो गतारासन्नरप- 

मेषादिप्रदेथरुमद्डनस्याः स्थापिताः। क्राक्त्टित्त त॒ 

भेषद्लास्थाने विषुयदुत्तचग्न सस्प्रातात् तरिभान्तरितक्रा- 

न्विषत्तप्ररेयाभ्यां चतुरि" यत्यथान्तरेण दल्लिखोसरो नक- 

रकर्कादिख्धपौ तदेवं दाद्शराश्याककः दक्षः सहचारभ्- 

तम् । विषुषदड््टत्तं ठ भ्.बम अस्थ' निरत्तरेथोपरिगम् । 

ललन प्रबद्धवायुना खाघातेन सूतौ नच्लगोलो नाच्त्रष- 

हिष्डटोभिः परिवर्त्यते । तदन्तगेतवायुभिखदाषातेन 

शा यषा अ्वमन्तोऽपि नच्त्रगोलस्थितक्रान्िटसोयमेषा- 

दिप्रदेचेन सम' न गच्छन्ति वायुना खल्सत्वात् तद्ाघात- 

खाष्वल्यलाछ्खम्बानां युरुत्वाञ्च । अतस्तत्स्यानाद्खहायां 

म्बन दश्यन्ते | अतएव नच्त्रोदयकाले तेषां दितौय- 

दिने नोदयः किन्तु खष्ो लस्वितप्रदेथेन वायुना तदनन्त- 

रमूदमागच्छतोन्यनन्तरदद्य; । म्बन" त॒ थन्यादोनां 

अटेच्त 

कच्चातुरोधेन यरत्वाहायुनां तद्वातानां वा कश्ातरो- 

घेन ` बह्ृल्यत्वात् ठल्यस् । यद्यपि बयोध्र वाडरोधेन 

लल्सत्वादु प हवन्ञम्बन ' विषवदुटृत्ते भवतम् चितः न क्रा- 

न्निहत्ते। तथा च वच्छमाणक्रान्त्यतुपपन्तिः क्रान्ति 

्तस्थहादथराशिभोगेन वच्छयमाश्यानां भगश्ानामतुपप- 

त्तिञ्च । तथापि वाडुनाव्ग्बितो खष्ो विषवबन्दर्मगोऽपि 

तदिषवम्रदेथासन्चका न्तत्प्रदेणेन पषङाकाथगोल एव 

खसमश्ते खा ङष्यत दूति नाजुपपत्तिः । आतणव खमा- 

गेना दूति क्रान्तिढत्ताचु्तसखाकाचगोलस्यकत्तामार्मगता 

दत्यधेकमुक्तभिति मङ्कोषः” रङ्ग ° । “अथात व सहाया 

लोके प्राग्गनित्वः खिद्गनित्याह। ५प्रागमतितव- 

तस्ते षां भगयेः प्र्य्' गतिः । परिव शाद्धिच्ना तह- 

अाह्ानि भुद्खते" स्ढ°।स०। “ऋतेाऽवलम्बनादेव तेषां 

पहार प्राग्गतित्व' प्राच्यो दिशि गतिर्येषां ते प्रागग- 

तयश्लङ्गावः प्राग्गतित्व' सिङ्गम् । लम्बनस्वख्पव यष्टाणां 

पूथेमतिरूताचा खोकः कारण्णानभिन्तौ; प्रत्यक्चावगता 
तच्छक्तिजनिता कल्ितेत्यधः । सा कियतोत्यत श्रा 

भगसैरिति । बच्छमाणभगयैः प्रय प्रतिदिन गतिः 

प्राग्गसनदछपा भगणानां गन्युपन्नत्वात् भगयसम्बन्विवच्छ- 

साणदिजैः रूयसावरर्खहभगण्ा लभ्यन्ते तदैकेन दिनेन 

केत्यष्पाताजन्नेया । न्त सह्भगणानां दच्छत्वामावात् 

प्रतिदिन सगतिभिन्नं ति पूवे लम्बनद्पा यडगतिरयु- 
क्तोक्ता खष्लम्बमखा भिच्नत्वादित्यत चखा । परिष्णाद्व- 

शादिति | परिण।हः कच्चा परिधिस्तद्थात् तददरोधा- 

दिय यदगतिभिन्नाऽदच््या । अयमभिप्रायः पष्ाणां 

लम्बन" वल्छप्रदेशेन, परन्तु खखकच्तायां तनत्तत्मदेे ठल्े 
या; कलास्ता गतिकलास्तास्तु महति कल्ताटत्तेऽल्या ब~ 

षकतताठत्े बह्म: सवंक्तापरिधीनां चक्रक ङ्ितत्वात् । 

भगखास्तु गतिषश्यादेव यश्य क्ताटत्तः मत् तख्यालखा यख 

च लधु कच्चाठत्तं तद्य बह्धःस्तदुत्पन्ना मतिरपि तयेति नभ 

विरोधः | मन्वे कद्धपगतिं व्द्धाय भिन्नद््पा गतिः कय- 

सङ्ोशतेत्यत खाह । तद्वथादिति | भिंन्नगतिव्ाद्धानि 

राथोन् नकताणि भड्ते यह्वा भृञ्चन्त्यथैः | तथा 
पहराश्चाद्भोगन्नानार्धं मियमेव गतिरुपयुक्ता नैकङ्पेति 

भावः" रङ्ग° “अथय भभोगे वि्ेष' वदन् व्चयमाणभ- 

गण्यस्वद््पमाह | ““धोषगस्तान्ययाल्मेन कालेन महताऽ- 

व्यम: | तषां व॒ परिवर्तेन पौष्णान्ते भगणः ख्टतृः "° 

सि०. “खथयश्न्द्ः पू्ेकतेविं येषष््चकः । योषगतं। पङ 



च्रच्त 

लानि भान्यल्येन कालेन भुनक्यल्मगतिसहो अङ्केन 

भनक्ति वखयराश्यादिभोगो भन्द्पोषुगतिप्हयोस्तुल्य- 

कालेन नम भवतोति विचेषायः । तेषां राशोनां परि- 

बर्तन भ्वमखेन । तुकाराद्खह्ाद्गितिभोगजनितेन भगणः 

प्रान्ेशक्तः | क्रान्ते दाद् वराथोनां स्वात् तङ्गो- 
मेन चक्रभोगसभाप्तेयेत् स्वानमारभ्य चितो यड; एुन- 

सखत् स्यानमायाति स चक्रभोगः परिवर्तशंन्नोऽपि हाद्- 

अराभिभोगाद्भगण इत्यथैः | ननु क्रान्तिषटस्ते श्प्रदेयेभ्यः 

परिवतेखम्भवादन कः परिवतीदिभूतः प्रदेश इत्वर ह 

पौष्णान्त इति । खच्छाटौ ब्रह्मणा क्रान्तिवृत्त रवतोवो- 

भतारासच्चप्रदेये सर्यहाणां निवेशिवत्वात् तद्धितो 

पषवलमाञ्च पौष्णख रेवतोयोगताराया शन्ते निकटे 

भ्रदेथे तथा च रेवतोयोगतारासद्वायिमस्थागनेवाद्यन्ता- 

वधिभूतमिति” रङ्ग ° । 

तर्ङच्रिबेशप्रकारः सि०चि० उक्तो यथा “खषा भचक्र 

अमलोह्धवेन यहः सहेतद्गणादिषस्यं: । शञ्ह्धमे वि- 

अष्धजा नियुक्त तदन्ततारे च तया श्ुशत्वे । ततोऽपरा- 

शाभिख भपञ्मरे सडेचरे श।घुतरे भ्वमव्यथि | तदल्यग- 

तये न्द्रदिशं नभञ्वरा्चरन्ति नोचोड्धतरातकवताःद” 

“"बदेत्वक्रं पहः सम स्व्महु.णश्यते तदिश्रजा जग- 

इत्मादकेन कमलोद्धवेन बरह्मणा खश्यादौ षा ततः 

श्चत्भ्वमेऽनवरतभ्बमये नियुक्तम् । एतदुक्तं भवति | भा. 

श्यश्चिन्धादोन्यन्यानि रविशि्टानि ज्योतीषि तेषां सम् ह- 

अक्र, सहा सयद्यस्त; सह खषटम् | तानि भानि 

प्राकसंस्यया समन्तान्निगेथितानि । पदहास्तु भगथादा- 

ञ्जिनोशखे निवेथिताख पय् परिखस्यया । ततादौ 

नाषदधञ्न्द्रः | तदुपरि बुधः | ततः शुक्रः । ततो 

शविः । त्ाद्गौमः | ततो गुरः। वतः शनिः | खपे 
बाहपरि दूरे भचक्रम् | एषां कचाप्रमाणानि कशा- 

भ्याये प्रतिपादविष्यने । अङो यद्युष्वंर््वस्या पहा 

शदुपरि दूरतो भगणस्तत् कथं भगणादिषस्यंयेषेरि- 

नबच्यते । स्यम् | अन् भूमध्ये छलसेक्मयः बहा दि- 
लीयनसः भवचक्र ऽशिनोषुखे किल निवड्म् | तस्धिन् 
खन प्रोता मणय इव चन्दरादयो यहा: ख्च्छादौ जह्भमणा 

निभेिताः । भमण्डलं दाद् यधा विभच्धौव' भूमध्यात् 
खलाखि प्रतिभागं मोत्वा किल बद्गानि तैः दल सह 
खङ्श्शायां ये खंषातासते ताच् क्ता राण्यन्ताः | 

दृश्ढ्मङारा राच्य दति षङ्धिप्रभिहोक्तम् । कलाध्याये | 

{१५४०६ ] ऊन्तौ 

गोले च िञ्खिदिख्ार्यः वच्छामः | रवंविधं भवचक्र शुष 

अद्धा गगने नजिन्ेशितसम् । यन् निजेशित बन प्रवो 

नाल वायुः| शंच नियं प्र्यम्गतिः } तेन समां 

भवचक्र सखेचर' पञ्चिमाभिश्डभ्वमे प्रत्तम् । यत् तद्ज 

प्रचग्भ्वमणं तच्छोघुतरम् | यव रङ्धेनाक्का भमणडल 

(भूमेः) परिवत्तं : | एषं तिन् भपच्जरे सखेचरे ओष 

भ्वमन्यपिः खेवरा इन्द्रदि्ं चरन्ति पूथ्बाभिम् खं ब्रजन्ति । 

भोचोञ्चतरात्मवर्ं सु । खनन्तरकथितेष स्लस्मार्गेषु तेषां 

प्र्चनगतेब्धत्वाल् 

प्रागल्यगव्या व्रजन्तो नोप्रलच्छन्त इति भावः | तथा तदः 

भपञ्चरख्य यो दक्िणोत्तरावन्तौ तनबेतारे तेध 

निगु? प्रमि ( राथिचक्र परवष्वायुना पचादुष्यज- 
शोक्तिरपि व्यक्तदेयोपरिगतत्वाभिप्रयेश्च देवाछ्वरयोश्ु 

स०सि०सव्यापर्व्यभ्वमणोक्तः यथा “ब्य श्वमति 

देवा नामपसब्य' चुरहिषा म्" ति “व्ये पञ्ठादतिः सदेति” 

दच्यएव पञ्ाद्रतेशक्र सेति द्रव्यम् । 

अटृत्लर पुर छष-कलरन् ! !{कत्विजि | 

कणतेवां वा निर्० करम् ० । र्कख्धके “दोना 
थिव भवान्छक्रा निवेशनो "यज ०२५,२१, "अक्रा 

चऋअकण्टकाः) वेदटो° शषारिधारायां स्तनी मेदिनिः! 

ऋट्राज ए € तण्टचसुमा०। १नचलेये चन्द्र ९भज्ख. के 

जाम्बवति च | “आअथय सिद" प्रधावन्तद्धक्राणो महा- 

बलः सरिवं०३९९अ० “लेभे लाम्बवतों कन्याष्ध- 

राजस सण्यतास्” इरिवं* ९९. “'जाम्बवाकच्चरा 

जेन्द्रः" भागन्८,२१,४ । क्तनायादयोऽष्यल | 

ऋत्तला स्तो ऋच-सलच किञ्च । यलफाधःस्यनाद्याम् “क्रमणं 

स्थ.रभ्याग्चलाभिः कपिञ्जाम्” यज्.^५,९, “कचा 
चलफाधःस्वा नाद्यः" बेददी ° 

ऋटत्तवत् इ* ऋका; बाङ्र्हन सन्यन् ठप मख वः। मर्म॑ 

दातोरस्ये पव तभेरे^.वपरक्रियाग्डक्तवतसतटेष' रुः "नसंदा- 

कूखभेकाो मेकल बऋत्तकादोम् । कचवन्त - निरि 

जित्वा शुश्िभन्बाषास सः" इरिवं ० १७ ° खः तं 

नष्यद्ातोरस्वखम् बोध्यम् ““कशवन्त' गिरिवरं विन्ध्य 
गिरि्ठत्तमम् ” इरिवं ० ३९ अ ०। | 

अरृ्लवन्त ऋक्+बा० वन्त | अम्बराद्धरषुरो भगरभेदे 
"तच्छ्न्ते सगरे जि्याच्चरखलमम् । ग्टह्य माजावतों 

प्रागृशरमश्यम् | तत् तदे्यग्या | 

देवागच्छन्नगर' पितः” इरिषं ° १६अ० तं यष्वरम् । , 
चऋटस्तौक ति च्च षव वाये ईकन् । कदर हिकूवे । 

चकच्छतेः लन्ततेः 

न प क ए 



ऋगा { १४०७} श्वि 

खं हतया पूब्बेणत्तरयो; सन्धाने “चमु चमनावानघक्घा 
० 9 ~ 

प्रण्यावखे त्” आश्च० चो ४,६१२ । (तेनाङ्गचौः 

स"हितयैव वक्तव्याः नारा० ० । छकचाभन्ते त॒ न 

स हतया सथनमिन्यये; ।“अभिष्ट, याट गावानम्"५,द,१ । 

“तख्ोक्षोमुगावान धम ख' › ५,११.२ । “तखाद्यां पच्छ 

"“क्तोकाः पुरुषव्याघ्राः परिमोषिण ्ाव्याधिन्यस्तख्लारा 

रुगयेष्वाजायेरन्” शत० बा° ११,२,४,२१४, 

श्ऋत्ताकारपुरुषमेधोयदेवताभेदे स्त्री ।“नदोभ्यः पौञ्चिछ- 

मत्तोकाभ्येा नेषादम्" यजु ०१०१८ । एुरुषमेधे उक्तम् । 

ऋतिष्टि स्त्री नत्तलविथेषविहिते दशिमेदे । 

ऋत्तोद ए. छक नच्तलमिन खच्छम् उदकं यत्र उदादेशः । 

पर्वनमेदे । ^छल्लोद् : पवैतोऽभिजनो येषाम् अथ ! खा- 

चोदा दिजः” सि०कौ° | 

ऋक्संहिता रलो ६त० । ऋन्बेदसं तायाम् श्वे दशन् 

विति; “ऋक्ष हितां लिरभ्यख्य यजुषां वा समाहितः । 

शाश््ांया सरहस्यानां सपापः प्रच्यते' मचः वेदोह्ि 

सन्धनाद्यणयभेदेन दिविघः तनर् सन्त्राक्मकोभागः संहिता । 

““खअग्निमोले''द्यादिकः ऋक्समुदायाकः कक्सं हिता । 

अन्त्र तररवेदभागेा ब्राह्मणम् । स'हिताद्पसन्धिकायः- 

नियताच्रयतया स ह्हितात्व' ब्राह्मये पदगन्वे च नस 

हितानियम "इति तयोने संद्हितार््वामिति भेदः खंडिता- 

श्यपद् विच्छ दन्नापकोखन्यः पदस्न्वः । ख च ष्या 

दिङ्लतःपौरूषेय दति बोध्यम् | 

ऋक्तम न° कचा समम् । सामभेदे । (जगत्या ऋक्समम् 

ऋक्पमाच्ुकः” यज्, १९.६५, “ऋकपममुक्यभसं त 

यत् साम बेददौो°। 

अटकसाम तण०्दिव०। चक् चकास तद्ाद्द्गान' च 

इयोः समाहारः खच् समाऽनिर्डिव० । ग् ख्पमन्ल- 

भेदतद्ा खदृगानयोः समाहर ““वकसामाभ्यां स'तरन्तः ” 

यज् ° ४,१ । ““ऋकसा मयो: गिल्पे स्वस्ते ' ४,९. । चय 
सामानि चेति डत्वे त नाच्। कक्षान् इत्येव ।“कक्- 

सामान्यद्यरस एटयोनास यज॒ ०१८,४१ | 

ऋगयन ग० ऋचामयनम् | कक्पारायणयन्वे पपात् 

खत्वं नेह गनब्यथधानात् | ऋगयनश् व्याद्छानो खन्बः 

ऋगयनादि० अश् । सरागेयन तडूव्याख्यान न्धे । 

ऋगयनादि ए पाणिन्टुकं तख व्याख्ान हत्ये अणुप्र्नय 
निभित्तप्रशतिभूतशथब्द्सरूदाये । स च गणः ^कगयन, पद्- 

व्याख्यान, खन्दोगान, खन्दोभाषा, चन्टोविचिति, ग्याव, 

इनरक्त ,निखङ्ग, व्याकर, निगम, वास्तुविद्या, चल 

विद्या, अङ्गविद्या, विद्या, उत्पात, उत्पाद, चद्याव 
खवत्खर, छं, उपनिषद्, निभित्त, धित्वा, निका" 

ऋग।(वान न° आ+तेजमावेकख्ख्ट् कचाभावानः थनं 

खडिताकाग्येव लतसन्धानम् । वेदपाठकके अङ्ज्रोटोगां 

ऋगावानं पच्छः गद्या चेत्” ५,२०,२ । 

ऋग्गाथा स्तो ऋषाभिव गाथा । लौकिकगो तिदे । “ऋम्- 

गाथापाखिकादत्तविहिताब्ह्मगो विका" य।न्न° | 

ऋग्मत् लि° क् स्तुतिः पूजा वा असूयसख मदुप् । श्तोतरि 

अचेनोये पूजनीये । “राजानशपतस्य् ऋम्मियम्” । +, 

३,८,४ खतेनिं शक्तो ऋम्मियमृग्भ न्तमचेनोयं पूजनो यस्?" 
निर्क्क्षारः । ऋग्मानिव खाये घ दितोयाचः परलोपः । 

कम्मिवोऽष्यल । ““नाभिग्टणयन्तसुन्मियम् ” ऋ ० १,२,६ । 
ऋग्मिन् लि° ऋच+अस्यरथे भिनि । स्तोतरि ।'गिरा यदि 

निखिं जमृम्मिणो यदुः" ऋ० €, ८६५४६ । ““कन्मिणः 
स्लोतारः'" भा० | 

ऋग्विधान न° ऋचा ऋग्वेदेन कमेविगेषसख विधानम् । 

ऋग्वेदो क्तसन्त्रभेदेन कमेवियेषविधाने तञ्च मादर बत- 

खण्ड विस्तरेणोक्तम् । वद्किएराणोक्तमलर द् श्वेते 

५“छरिनिर्वाच प्रतिवेदन्तु कम्ड्ाखि काम्यानि प्रवदामि 

ते) प्रथमं ऋग्विधानं व ष्टण स्व भृक्तिखक्तिदम् । 

अन्तजंले तथा होमे जपतो भगशेद्धितसम् । कामं करोति 
गायनो प्रा्यायामादिशेषतः। भा .दथसखो जपो- 

नक्ताशनोदिजः । अाखमाद्वङिः सातश्च सव्यकर्रषना- 

शनः । दशायुतानि जप्रय इविष्याशो स हक्तिभाक् | 

प्रणवोद्हि पर' बह्म तज्जपः सष च पाप्रहा । ओआह्कार 

श्रतजप्रस्तु नाभिमानेदज्े स्थितः| जलं पिबेत् र सव्वेतु 

पापेरविप्रः प्रमुच्यते । मानालवः लयोषेद्स्त्रयोदेवास्- 

योऽनयः: | म्ाव्याद्तयःसप्र लोकाद्ोमोमला- 

पड: । अन्तजंछे तथा राम | प्रोक्तौ वावमपेणः ¦ अग्नि 

शोके एरोदित' सक्तो ऽय' वद्किदेवतः । भिरा धारयन् 
` षद्किः बेाजपेत् परिवत्षरम् । डोभ" लिषवणं सच्छम- 

ग्निज्वलन चरेत् } अतःपरमवां सप्र अद्याद्या याः प्रशो- 

स्विताः। भोजयन् प्रयतेानित्यसिष्टान् कामान् समञ्ते। 

मेधाकाभेाजपेचरित्य शदसस्खतिभिव्युचम् । अम्ब अ- 

लन्ति या; प्रोक्घा नवो मत्य् नायनः | शन;येफमृषि' 

बश्च; सच्चिशद्धोऽथ वा जपेत् । ख्च्यते सवव पापरेभ्या गदी 

चाष्वगदौ वेत् | यद्च्छेत् थाञ्जतः कामः भित्र प्राज्न 

५.२ 
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पुरन्दरम् | कगभिः केडशभिः कुथा दिन्द्रखेति दिने- 
दिने । हिरण्यस्तु समिदोतत् जपन् शल्र॒म् प्रवाधते। 
किमो भवति चाद््मानेये ते पन्वा जपन्नरः। रौद्रोति 

बद्धिरौभान सत,याटुयोवे दिने दिने चर्" वा कल्पयेद्रौद्रं 

तख शान्तिः परा भवेत् । उद्यद्य् दितमा दिव्यहपतिन् 

दिनेदिने। चिपरच्जलाद्लोन. सप्र सनेदुःखविना- 

शनः } हिषन्तमित्यथव्वेदं यदिष्वान्त' जपन् खरेत् । 

अगम्यो सप्नरात्रेख विद्वेषमधिगच्छति चखारोग्य- 

कामोयोधी च प्रन्नतखाम्यात्तमञ्चपेत् | उत्तमस्तख 

चाद्धा धोजपेद्वै रिविनाथने । उदयस्ाबुरक्त्य' तेजो म- 

ध्य दिने जपेत् । अस्त प्रतिगते धये" हिषन्त" प्रतिना- 

धने 1 तव यञ्चति द्धक्तानि जपन् गल, ज्ियच्छति । एक- 

रे' वख ख ॒सव्व'कामान् विनिदिथेत्। बाध्या 
सिका क इत्येता जपन्यो्मवाम यात् । चा नोभद्रा इ~ 
ल्नेन दीषेभायुरषाप्् यात् । त्वा सोमेति च शक्न 

नवं पश्यच्धिथाकरम् | उपतिश्त् समित्पाणिव्वासां- 

खामोत्यसं शयम् ¦ खायुराय् षि उुभिति कोष्टककन्तद्ा- 

पेत् । अपानः शोशुचद्ति सुत्वा मध्यं दिडकरम् । 

अथा शद्धति चेषोकान्तथा पापः प्रहत | जातवेदस 

इत्ये तच्जपेत् खस्त्ययनं पयि । भवेव च्यते सव्वं खस्ति- 

सानाभ्र.यादु च्टहम् | व्यायाच्च तना रात्रानेतह.; 

स्लप्रना थनम् । प्रसन्द्निति भूयघ्यां जपेद्रभेविमोच- 

नम् । जपन्निन्द्रमिति स्ञातो वेश्यदेवं त॒ सप्तकम् । छ- 

ल्येभ्यस्तथा ल्ह्नत् सकल' किल्विष" नरः; । इमामिति 

जपन् शश्रत् कामानाप्रोययभोद्धितान् । भा नन्तोक द्रति 

दवाभ्यां लिराल्लोपोषितः श॒चिः। ड स्वरो ज्यात् 

उभि च्धसंष्टताः। चित्वा सर्व्वान् मृद्यपाथान् लौ- 

बद्रोगविवच्छितः। जह्वाह्धरनेनैव स्तुत्वा +, 8 
तथेव च | भा गस्तोकेति च ऋचा शिखागन्धे कते नरः । 

अश्व्यः सर्व्वभूतानां लायते सशय विना । चित्रभि- 
वय पतिषेत त्िसन्ध्यः भाख्कर' तथा | समित्पाणिनः - 

रोनित्यमोद्धित' धनमाभरयात् । इःखम्र' दते लस 
भोजनः वचाप्रुयाच्छिषिम् । ₹इतेष्यामोति तथा र्षु 

परिकोत्तितः | यदि बाबा दत्यचेन त जप्रन् कामान 

वाश्रूयात् । नमोयवच्चिति जपन् प्रगे तापनः शुचिः । 

कयान इतिच जपन. जातिचरच्यमवाम्.यात् । मन्ते - 
श्ोमभियेतत् सवान् कामानवाभ्यात्। पित लूपलिषेत 

निल्यमन्नहुपस्वितम् । अग्नं तत् पति.खक्तन ज्गधमाो- ' 

व्यच॒त्तमम् । योभेरालन्निव्यपनन्तु इःखवप्रण्मनी शवम् । 
अध्वनि प्रस्थिते यस्तु प्च चछभमयागरुभम् । अप्रयस्तं 

प्रस्त वा कनिकद्भिं जपेत् ! हाविथकं यम् खक्तमा ` 

ध्याक्िकमदत्तमम् । पृष्व ̀ घप्रयतोनित्यमिष्टान् कामान् 

सम्मते । कणषुति जपेकन्ल' जङ्जदाज्यं समाहित; । 

खरातोनां रेत् प्राणं रत्तांखपि च नाशयेत् । उपति. 

छेत् सवय वद्धि" परत्य चं दिने दिने | छर्षति खयं 

वङ्किषिं खतो विश्वतोभुष्ठः। हंसं एषिषदिल्येत् शविषीषित् 
दिवाकरम् । ऋषिं प्रपद्यमानन्तु स्यालोपाक' यथाविधि । 

जुह्यात् चेव्मध्ये तु स्वालोपाकांसतु पञ्चभिः इन्द्र 

यममरूत्रय्यं पञ्लंन्याय भगाय द| यथालिङ्ग" व॒ 
विहरे लाङ्गलन्त॒ कषीवलः । प्रोक्गोधान्याय सोतायै च- 
नासोरमधोत्तरम् । गन्धमाल््यनमस्कारेजंमेदेता्च ३- 

वताः | प्रवापने प्र्वने खे स्थाप्नह्ारमेः | अमोषः 

कम्ब भवति वद्गते सवदा षिः । सशद्रादिति ख- 

क्न कामानाप्नोति पावकात् | वैश्चानर् दूति वाभ्यां 

य॒ ऋग्भ्यां वद्धिमहेति। ख तरव्यापदः स्वं यथः 

प्राोति चाच्षयम् | विषदां च्रियमागओोति जयं प्राओोल्य- 

दत्तम् । अग्ने त्वभितिच स्तुत्वा धनमाप्नोति चोच्छितम् । 
प्रजाकामोजपेच्नित्यमरुष्वादेवभिन्युचम् दत्तात्रेय जपेत् 

प्रातः सदा खस्त्ययनं महत् । ससि पन्वा इति मोच्य ख~. 

ल्िभान. व्रजतेऽध्वनि । विजिगौष्वनस्छते शतरखां 
५ - [1 ९ > 

व्याधिदन्भवेत् । च्ियागभप्रसृताया गभ मोच्तणहत्त- 

भम् \ च्छा बदधादिति क्रञ्च ठिकामः प्रयोजयेत् | नि- 

राद्ारः क्लिच्वाशो नविरेख प्रवर्षति । मनसः कराम 

भिव्येवां पशुकामो नरोजभेत् । कदूमन इति ऋ्ञायात् 

प्रजाकामः शुचिव्रतः । कपे पूर्वामिति स्ञायाद्राज्छका- 

मस्तु मानवः लोहिते चमेखि स्नायात् जाद्खस्तु यथा 

विधि । चनचमेणिवे व्या ागे दैश्यस्तवैष च | टथसाङ- 

खिकोषहोमः प्रथेक परिकोत्तितः। च्छा गा वेति ष्क्रन 

गोऽ गां लोकमातरम् । उपति च्जपेञ्चेव यरोच्छेत्ताः 

खद्ाऽ्तवा'। उपेते तिदष्धभोरान्नो दन्ट्भिं चाभिमन्त्रयेत् । 

तेजोब प्राप्नोति यल. चेव नियच्छति | दखपाखि- 

जपेत् छक रचोधु' दख भिटतः। वे केचिन्नेलयृच 
जघ दोषमाङ्खरवाभ्रयात् । जौमूतस्छेति ष्क्तन बाङ्ग- 

लान्यभिमन्त्रयेत् । यथा द्रि तनो राजा विनिहन्ति 

र्ये रिपून । अमीतेतितिधिः क्तं धनमामोति चाचयम् । 

अमीवदधेति खृकतेन भूतानि क्लापयेक्चिशि | घंबाशे विषमे 
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देगें बधो वा निगडे; कचित् । पलायन् वा ब्टहीतो वा 

 धकरमेतत्तद्ा जपेत् । लिरात्रमपि चोपोष्य श्रपयेत् पायसं 

चरुम् । ते*ा्धतिशतं पू जु यात् त्रयम्बकेयुचा । सखदिण्च 

मह्वादेवं जोवेद्ब्दे शत सुखमु । तञ्चचुरिव्यृचा स्लञात 

उपति दवाकरम् । उद्यन्त" मध्यमं चैव दीषेमायुजिं- 

जोविषु : | सक्ताच्यां परभागाभ्यां भूताभ्यां भूतिनापर्- 

यात् । इन्द्रा सोमेति शक्तान्तु कथितं शल् नाशनम् । यद्ध 

लप्र व्रतं भोहादश्रौतेः सजत वा | उपोष्या 

ख जङ्याद्ण्ने व्रतपते इति । खादिल्य टच्षान्राज्यः 

जलवा वादे जयो भवेत् | नदोतीति चदषकेण छच्यते महतो 

भवात् । ऋचं जलवा यदिव्ेतत् षान् कामानवाभ्रयात्। 

इाचत्वारि पकं चेन्द्रः जला नाशयते रिपून् । रायखमहोति 

जल्ला च प्राओरोल्यारोग्यमेव च | शच्नोभवेति हाभ्यान्तु 

भक्वान्न' प्रयतः चिः । द्यं पाणिना स्सदा व्याधिभि- 

त्राभिभूयते । उत्तमेदमिति स्ञातो भूत्वा शल्, प्रमापयेत्। 

तन्नो अभ्नेति द्कतेन छतेनाच्रमवाप्नयात् । कन्या- 

वा भिति ढेन दिग्दोषात् विप्रशच्य॑ते । यद्भ्य कञ्चेयु- 

दिति जश्रवश्यं जगङ्भवेत् । यदागिति च छप्नान 

वाो भवति शाश्वतो वाचोविद्भितीलेता जपन् वाचं 

समस्र्,ते । पथिल्लाणां पविल्रन्तु पावमान्य चां मताः। 

वैखानसा कचस्तिंत् पविल्राः परमा मताः| कचोदि- 

षिः प्रोक्ताञ्च यव त्यृषिसन्तम ! । सवैकस्पमषनाथाय प 

रिथामशिवाय च | स्वादिष्येति शक्तानां सप्रषरिरदा- 

ता । दथोत्तराणयुपाखयेढाः पावमानीः यतानि षट् । 
रतच्छप च शुङ्ख्च घोर ्टयुभय' लयेत् । च्छापोद्िषठेति 

चारिषटौ जपेत् पापभयारहने । प्रबेदनेति नियते 
जपश्च मरुधन्नघ | प्राणान्तिके भये प्राप्रे सिप्र" प्राणांस्तु 

विन्दति । ब्यु्टायाचचदिते गे“ये चेति जयमाप्रुवात् । 

चखायुहभिति मृदश्च परन्यानं पथि विन्दति । कोणे सुवति 

सन््रेण यं कञ्चि्ुद्यप्रियम् । यत्ते यमेति इष््ातस्तख 

मूङ्गानमालभेत् । खहखमत्वः पञ्चाहं तेनायुरविन्दते 

मह्त् । इद्" मेध्येति ल्याद् टतं प्रान्नः सहस्रशः । 

पश्युकामो गवाङ्ोढे अथेकामखतुष्यथे) वयः सुवं 

शूव्यो तां जपन्रा विन्दते प्रियम् | हविष्यन्तीं समभ्यद्य सवं- 

पाच; प्र्च्यते । त्य रोगा विनश्यन्ति कायाग्निषैद्धते 

खद् । त्यक्तामयः स्वस्ययनं सरवैव्याधिविनाशनम् | ठड्श्छते 

अलीव्येतद्, कामः प्रोनयेत् । सर्वः त्वेति परा शान्ति 

जेवाप्रतिरयस्लया । मृताश्च कष्टपच्चिलयः प्रलाकाम- 

स्य कोक्तितम् । अष रद्रेभिरि्ेतद्वागमी भवति मा- 

नदः । न योनौ जायते विदान् जपस्तिषु रातिषु । 
रात्रिक जपन् रालौ रावि चेमां नमेन्नरः । आाकम्य- 
यन्तौति जपेन्नित्यं कन्याविनाशनम् । अआयुष्यद्चव ब- 

वेख क्त दाच्ायण मष्ेत् | उत देवा दति जपेदाखा- 

पान्त तत्रः । खप्मागे तु जनिते जपेदग्निभये सति | 

अर गानोत्यरणेयष जपेत्त्यनाशनस् । नाद्धोमासाद्य 

खत द वरां जादी शतावरीम् । एटयगद्धिषट तेनाथ मेधां 

कच्छोञ्च विन्दति । माव दूत्यसपत्रन्नः स्याम विजि. 
गोषतः | बह्मणोऽग्नि' संविदान गभेमृलल॒निवारणम् । 

खपैडोति जपेत् सूकरं विड ;खसम्रना शनम् । येनेद- 

भिति वै जला समाधि" विन्दते परम् ! मयोभूवात इ- 

त्येवा जपेत् खसत्मयन परम् । शामरोमिन्द्रजननम् 
बाधानेतेन वारवेत् । महिल्नोष्णमवोख्तितिद्नयि खसतमयमं 

लपेत् । अग्नये दिषदवेष जपश्च रिपुनाथनम् । बास्लोषप- 

तेवि न्त्रेण जपेच्च ्टह्देववाः । जपस्यैष विधि, प्रोक्तो- 

तौ न्नव विगेषतः;। हामान्ते दकि देया पाप- 

आान्तितेन त॒ । इतं शम्यति चान्नेन अच्शोषप्रदा- 

नतः । विप्राश्थषस्वनेाषाः ख्ये ्िः खातं च सर्वतः । 
सिद्धार्थका यवा धान्य पयोगव्यषतं तथा । चौरटकसास- 

येधन्त॒ देग्भा वै सर्व्वकामदाः | समित् कण्टकिनच्चैव 

राजिका रोधरं विषम् । अभिचारो तथा शेलुमसनं 

शक्तवः पयः | दधि रमैच्'फलं मूलग्विधानसदा इतम् '। 

ऋरन्बेद ए ऋच्यते स्यते छन् कम्मे | वेदभेदे । स च मन्त- 

जाद्धष्णोभयात्कः । तन्न॒ भन्त्रसमूहाककः ककणट्ट् 
बच्छ्माण्लत्तणगात्मकः सद्िताइमो खन्वः। तन दय 

भण्डलानि तत्राद्यं मण्डले २४ अदुवाकाः ““अग्नि- 

भीदे'" इत्यादीनि च्ागनेयानि१९.१दखक्तानि तानि शर्त 

सिंकर्षिद्टानि च्ध्यायोपाकरणोत्यर्गयोर्मिनियुक्तानि | 

द्विढीये भौनकग्टतसमदपिदष्टो चत्वारि चअलुवाकाः | 

त्वममभ्न दूत्यादोनि ५२ सूक्तानि आग्नेयानि उपाकरणथो. 

व्नयोगिनियुक्तानि। यौनकर्टद्धमद्ः ऋषिरेतन्ण्डड्टा 

ख च पूष्णेलाङ्गिरसङृके एनहोनख पवः सन् यन्नकाकेऽ- 

चरेग्डं शोत इन्द्रेण मोचितः | प्रा्ह्वनेनेव श्टगुकुके शुनक 

शत्रो ग्टतृषमदनामाऽभूत् । “य आङ्गिरसः शौनश्टोत्ो 

भूत्वा भागवः थौनञओोऽभवत् श ग्टत्समदो हितोयमख्डल- 

भपश्यत्' स्वाह खक्तेः | ^त्वमम्न दति ग्टद्ध- 

मद्; यौनको श्टयुतां गबः | गौनष्ो्ः प्रख्यात य 
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आङ्किरस उच्यते" द्ति कष्यरकमोकतेञच | कण्वे दभाष्यम्। 

तीये विश्वामिरो पञ्चाहवाकाः सो- 

भख नेत्वादीनि ६२ छक्तानि। तानि च आग्नेयानि 

प्रातरहवाकाञ्चिन स्तयो मे छन्दसि विनियुक्तानि । 

चतय वामदेवर्भिहष्टो पञ्चालवाकाः । श्याण्नेयानि त्वां 

ग्ने इत्यादोनि ५८ क्तानि अद्याध्यायोपाकरणे 

भश्डलादि होमे च विनियुक्तानि। 

पञ्चमे आले यब्धगविणिराद्यर्पिको षड् अहवाका; ८७ 

खनोध्यग्निरित्यादोनि क्तानि आखाग्नेयानि श्चाग्नेगे 

कतौ नद्मे खन्दष्याञ्चिनशस्त्े चत्वारि भि्टान च 

ध्यायोत्सच्जं नोपाकरणयोविनिदुक्ञानि । 

षष्ठ भरह्ाजदष्ट षडलुषाकाः श्व ' षीम पदभ इत्या 

दौनि ७५ क्तानि आखाग्नेयानि तन प्रातरहवाके खाम्नेये 

कतौ लौदमे अन्दसि रतदादिखक्ताटक' द्वितीयवजे' 

विनियुक्तम् शिद्टानि अद्योपाकरणे विनियुक्तानि। 
सप्रे वसिष्ट ६अद्वाकाः खग्नि' नर इत्यादोनि१०४ 

शक्तानि आनेयानि तेषां वियेषतेा विनियोगो बाहद्द्यात् 

बोक्र आकरे ण्यः । 

चमे नेधातियिन्ेध्यातिच्यादिनानर्भिक | दथातु- 
वाकाः । इन्द्रादिदेवत्यानि “मा विदग्यदोत्ादोनि 

१०३ क्तानि शष्हाव्रतादौ विनियुक्तानि। 

नवमे वैश्रामिनमधुखन्द्यादयुभिके सप्रावाकाः 

पावभानसोभादिदेवताकानि खादिष्येव्यादोनि ११४ 

षटक्तानि तेषाद्ध उपाकर्मखि भण्डलादिसहये च 

यथायय' विनियोगः । 

दशमे मण्डले आप्राविताद्यरभिके दाद्शाचवाकाः 

अशे ठहन्निन्यादोनि १६१ द्धक्तानि आग्नेयादीनि । 
मनोराग्नेये के = 

प्रातरदुवाकाञ्चिनथसत्रयोराग्नेये क्रतौ लंदुभे छन्द्सौ- . 

व्यादि कर्भस्च विनियुक्तानि। इत्येव दशद्च मण्डलेषु 
१० १८१, र्म० ४२, र्म ६२, ४म० १८, ५म० 

८७) मण ७५, ऽम० १०४, स्मण० १०३, रमर 

११४, १०० ११६१ | इन्येवं समि भूतानि १०२ 

क्तानि | सक्तानिच एकदयादिकगं घटितानि यथायं 

शषवृष्केष टणश्यानि । एतत्संख्या च बालखिलसद्ितानां 

ब्वातिरिकानि त १०१७ शक्तानि तञ्च चरणव्यूह- 

भाष्ययोः स्छटम् । तस्य च पकारान्तरेण विभागः तख 

अटाटकानि प्रचंकाचट्के च अषौ अतौ कध्यायाः 

ष्वः ६४ खध्यायाः 

ऋग्वं 

तन्न च वगा २००६ संख्यक्षा्रणव्यहोक्ताः खिक- 

सद्ितस्तु ततोऽष्यधिकाः। चरणव्य इभाष्ययोदृिंत- 

विभागौ दश्यते यया । 

“चातुर्य चत्वारोवेदा विन्नाता भवन्ति कण्वे दो- 

यजवदः सामवेदोऽथवैवेद्चेति वत्र कण्वे दखा- 
भेदा भवन्ति चचां चरावकसचक आवणोयपारः कमारः 
क्रमजटाः क्रमद्ण्डखेति चदुष्पारायणमेतेषां शाखा; 

पञ्च भवन्त्याश्चलायनो सांख्यायनो थाकला बाषकला मा- 
ण्ड. काति तेषामध्ययनम् । अध्यायानां चत॒;षटि यड. 
लानि दशेव ठ वर्गाणां परिखंख्यातं दे षस षडररे ` 

सहस्तमेकं शक्तानां निवि शङ्खः विकल्छितम् । दश स च 
पञ्मन्ते स'ख्यातं प पद्क्रमात् | एकथतसडख' वा हि~ 

पञ्चाथत्शह्खार््धमेतानि वतय वासिष्ठानाभितरेषां 

पञ्चाशोतिः । ऋचां दथ सहस्ताणि ऋचां प्ञ्चतानि 

च । कऋचामशोतिः पाद्ञ्च पारायणं प्रको्तिंतम् । 
एकचे एकवच्च नवकञ्च तथा खटतः । दौ वर्गौ दिकचौ 
श्नोयौ ककलय' थतं च रतम् । चतच्ैवां पञ्च 
सप्रत्यधिकद्च शतं तथा ] पञ्चच्छचां तु दिशत 

सखः सद्रसंयुतम् | पञ्चचत्वाथ्य धिकं ठ षड 

चचां च शतत्रयम् । सप्र कवचां त न्नयं विंशति- 

खाधिकाः ख्टताः | ्ट्कचां तु पञ्चाशत् प्रञ्चाधिका- 

स्तखेव च । दथाधिकद्िस्स्ताः पञ्चशाखाद्च निञखिताः । 

वग संन्नान क्त्य चत्वारचात्र कोतिताः चरथ- 
व्यद: । वेद्पारायणचतुर्विभागात् चरण उच्यते । 

तख व्य. सष्दायः, चत्ेदानां स्ठदाय' व्याख्या- 

स्याम; दूवयय; | कथमेकोवेदः तदुक्त आरण्यके, “सपे 
बेदाः सवेधोषा रैव व्याति; प्राणा ट प्राणा 

ऋच इयता विद्यादिति" तद्य चतुधा भागः कतः। तथा 

चोक्त' भागवते | “तेनासौ चरो बेदाः बतर्भिर्वदनैः 

प्रभु; । सब्या्तिकानसोड्ारां अटौ लविचचणः | धना 
नध्यापयस्तां तु बद्धपिनं कोविदान् । ते त॒ धै 

पदेटारः खपत्र भ्यः समादिथन् । ते परम्परया प्राप्ना 
सलत्तच्छिष्यं ४तव्रतैः । चत्गेषवषवव्यस्ता हापारादौ 
म्षिभिः । स्ीणायुःच्ोणसलतन्च द्मेधा वोच्छ का- 

लतः । वेदान् ब्रह्मंयोव्यल्तान् इदिस्वाऽच्छुतनोदि तः । 
चस्िन्दरन्वन्तरे बह्यन् खगेत्वा लोकभावन; | मद्धो णा- 

द्यं लोकपालेया चतो धभ शप्ये ! पराशरात् सत्यवत्यामं थ - 
कलया विभः | अवतीरोमहाभागो नेदं चक्रे चद् 
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विधम् | ऋगगर्ययजुःसास््ोरा्ोनु्खत्य वगणः | चत- 

श्त: सं(हताशक्र मन्त्ौ्मणिगणा इव। तासां स चतुरः 

गिष्य-न् उपाय मह्ामतिः। एकेकसंड्ितां बह्धननं केकखो 

दद् विभः। पेलायः संह्हितामाद्यां बह चार्याशवाच इ । 

ेम्पायनसंज्नाय नगदाख्य यजुगशणम् | साल््नां जेमनये 

प्रादात्तथा छन्दोगं ताम् । ऋयवङ्गिरस' नाम ख- 

शिष्याय छमन्ततये । पैलः खसं “हतामूचे. इन्द्र पमित- 
बे खनिः । बाष्वलय च सोऽष्वाह थ्येभ्यः संहितां 

श्वक्ाम् | चतुधा व्यख बोध्याय यान्नदल्कयाय भार्गव || 

पराशरायाग्नह)त्रो दन््रप्रमतिरात्मवान् । अध्यापयत् 

ल हितां खां माण्ड केयस्ढधिङ्कविम् । तच्छिष्यो दवमित 

खौभाया द्भ्य ऊचिवानु । (इन्दरप्रमतिद्तो माण्ड कयः । 

माख्ड. केवद्ठतः थाकल्ः । शाक र.शिष्यो देवमिलः ) । 

शाकल्यस्तत्सतः खान्त् पञ्चधा व्य संहिताम् । वात्ख 

श्ल शालोयगो खल्छयशिधिरेषधात् । जातकर्णंच तच्छिष्यः 

नरक्तां सखसंह्िताम् । बाखाकपेन्गयवेताङविरजभ्योददौ 

श्निः | वाषकलिः प्रतिशाखाभ्यो बालखिल्या ख्यं डहि- 

ताम् | चक्रो बःलायानभंव्यः काथारद्चौव तां दधुः। 

बहनचाः सताद्योता एतेद्धर्िभिश्टता; ¡| श्त्वव 

अन्दसां व्यास सर्वपापेः प्रहच्यते” भाग० १२,६ अ । 
““जह्वमणा नोदितो व्यासोवेदान् व्यखन् प्रचक्रमे । अथय 

यिष्यान् सञ्जय चत्रोगेदपारभान् | कम्वेदश्रावकः 

चेल सङ्पाह सहमतिः । बैचम्यःयननामान यजु- 
भेदस्य चायङोत् | लेभिनिः साभवेदख तयैवायववेद्- 

षित् । छमन्त॒स्तख पिष्योभूहं दव्याखख धोमतः ̀ विष्ण् घु 

ग्टह्य त्रम् । “छमन्ठजं मिनि यम्मायनपैलाः खल- 
भाष्यमडहाभारतधर्माचार्याः इति । जक्तिनाड- 

ोत्यारभ्य मा्ड.केया इन्यन्तामाख्छ कगणा : गगोपि चक्त 

बोत्यारभ्य सांख्यायनमित्यन्ताः सांख्यायनगणाः । एतेषां 

कौघोतकोखन' नाद्यणम् अर गटाक च | रेतरेय ष्व्या- 

रभ्य आश्रलायनान्ताः आखलायनमण्ाः एषान्तु शेतरेय 

छ्ारणयक' बाह्यम् । खाश्चलायनख्नम् । 

तत्र यदुक्तं चातुर्वेद्यः चलत्वारोवेदाविन्नाता भवन्ति । ख- 

खित् खन्ध चातुर्वेद्यं तेन चलत्वारोगेदाविन्ञाता भवन्ति 

ऋग्वे दो यजुबेदः सामवेदोऽथर्पनेदचेति इति श्यष्टाधः। 

जेदा दि यन्तारम् अभिप्रहृत्ताः | ते यज्ञाः दिरिधाः । 
म्नो हूयमाना, अनग्नो प्रता: । अग्नौ दूयमाना 

नेतार्मिषाः | अनम्नौ प्रज्ता नि्छाभ्यासो बद्मयन्चः पारा- 

२५४ 

५ \ 

यणं च | खन र्टह्दुते नद्धयन्नखण्ड “यह चोऽध)तेप- 

यञ्जाह्छतिभिरेब तह वतास्लपे यांत, यद्यज षि शता तिभिः, 

यत्धामानि मध्वाद्धतिभिः, यद्थवाङ्गिरसः सोमाड्तिभिः, 

यत् बाद्ष्यानि कल्पान् माथानाराशंसोरितिद्धासपुरा- 

प्यानोत्यद्धताह्कतिभियेहचोऽधीते खधा अख पिटन् उप- 

चरन्ति" दरति । तत्र ऋगवेदस्याष्टमेदा भवन्ति | स्यानानि 

भवन्तोति पाठान्तरम् । शाकलबाषकलो रेेतरेयबाद्- 

'्ारणयकौ 8 साङ्कायनमाख्डको ६। कोषोतकोय 

जाद्धणारण्सकावितिट अशभेदाः । अन्यच “वेदाच् 

विद्लतिः शाखामेदस्तु लिविधस्ततः । थगनामाभिधानेन 

व्यासेन कथित' पुरा" इति । अन्राभेदेनादटस्यानेन वा 

प्रढतिखेद्या धिङतिसतु अये वच्छामः । तस्मात् ब्रह्म 

यन्ना पारायण्णर्ये च ऋग्तेदस्याध्ययनं कतव्य । ततचत्- 

ष्यदेन वच्छति। चर्चेन्यादि चर्चाध्ययनम् । तल्वोरपुट- 

व्यापारश्च शब्ट्खोद्धारणं क्रियतेखा चचां | तखयाध्ययनख 

शरः श्रावकः। तख चचैकः शिष्यः चवखोयपारः। चरव्णोयो 

भेदः । सख पारं समाध्रिः। इति शचतृषपदेन अध्ययन 

चितम् } अरे चतुष् पदेन चत्वारि पारायणानि ख 

चयडि। तत्प्रारायणं हविषस् । प्रङतिविकतिख्पम् 

का प्रतिः १1 प्ररुतिः खहा | शा हिषिधाषश्ा 

यमा चद््ढा वथा !“अग्निभोले एरोहितभिति । योगा 

यथा। अग्निम् रते एरोद्ितमिति। मरातिधाख्य 

दितीयपटके भाष्वडारेण व्याख्यातस् । अथ चतुषूपारा- 

य्' यथा| क्रमपारः करमपद्ः क्रमजटाः क्रमद- 

शड्देति. चतुषपारायणम् । क्रमशब्दन उभयस{हिता 

बाच्या ख कथम् १। “खललोभविलोमाभ्यां द्दिवारं 

हि पठेत् कुमम् | विकोभे पद्पत्सज्िरलुलोमे यथाक्र- 

भम्” । यथाक्रमः यया संहिता इत्यर्थः, न्यञ्च वश्य 

श्रमः| अक्लरससान्ब्राय एवेन्या र ण्यके ।' कथमभिद् यादि 

व्य्चरथः चतुरच्तरयः 

दति ब्राह्मखम् | 

प्रहेतिः संहिता दूति नैशक्तवचनात् । सा क्रमख्पा 

त्वधः । क्रमपद्; | क्रमः संहिता तद्धा: पदानि इति 

प्र्ञतिपारायष्ये इप्रठतिद्पे । विढतिस्तु श्रष्टधा भवति । 

तञ्च “जटा माला शिखा लेखा अभो दख्डोरयोघनः । 

कारो विहतयः प्रोक्काः क्रसपूबा महर्षिभिः) दरति चासां सभ्ये 

लटादण्डयो; प्राधान्य तत्कथम् ? । जटादुखारियो शिखा 

दग्डाहसारथो मालालेखाध्वजोरयच्च । घनस्तु रुभयो- 

४ €.€ ५१ 
पच्छ; बाड्चेथः ककशः ` । 

क्रमः संह्ितावाचौ कथम् ? | पट् 
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रेवाचुखारी | तत्र जटापटले जटावाक्यम् । “क्रमे यथोक्ते 

पदजञ कमेव दिरभ्य सेदत्तरभेव पूयम् । अभ्यख पूज्ये च त- 

यौ तरे परेऽवसानभेवं {ह जटाभिधीयते"खखयाथः । क्रमे 

यथोक्तः शति क्रमोत्करमाम्यामित्यक्रे क्रमप्रकार 

पटजातः पटद्दय वा पदत्रय" वा िषारमभ्यसेत । दि- 

वारम्पेत् | आभ्यासप्रकरः | उन्तरमेव पूष्बःम् । 

क्रसवतपद्हयं ्ट्ोत्वा पूष्ब्य समं प्रथमम् उनत्तरपदम- 

भ्यसेन् | तत; उत्तरपूर्व्बप्रदयोः सन्वानडारा पूर्बम् 

दिरभ्यस्योत्तरपदे आसानम् णवेप्रकारेण श्ध्ययनं 

जटा अभिधोयते उद् हरणेन द्यते । अग्निील 

कलेऽग्निसग्नमोले रे पुरोहितः शरोह्हितमोल ईले 

रो हितमित्यादि न्ने यस् । खथ दण्डलच्चं णम् । “क्रम 

शक्त विपन्यंस्य नच क्रमश्त्तरम् । अद्गचांदेव मह्णोक्तः 

क्रभद्ख्डोऽभिधोयते । उदाहरणम् । खग्निमोले ईलेऽ- 

ग्निम् अग्निम।लश्लेपुरो्तम् एुरोद्ितमोके;ग्नि;मत्यादि 

ज्ञेयम् । अथ मालालत्तणस् । “मूयात् कमविपर््याला- 

अधर्चस्यादिटोऽन्ततः। अन्तः चाद्च्नवेदेवं कऋममाकेति 

गायते । माला साव पुष्पाणां पदानाङ्कुथिनो हिता) 

श्रावं ने र मस्तसयां क्रमव्यत्कुममंन मा^ । य शिखा 

खक्तणन् | ““पदो्तराङ्टामेव शिखामा््ः प्रचच्ेते । 

आय लेखालत्तणस् | क्रमदिलि चत्पञ्चपदक्रममदाहरेत् । 

यक वक् विपग्य ख लेखामा्धः एनः क्रमात्" । ऋध 

ध्वनलचणमस् । ““न.याद्ादेः क्रम" सस्यगान्ता दत्तारवे ~ 

द्याद् । वर्मे च चि यत्र खात् पठन' श ध्वजः खटतः "| 

अव रथलक्तणस् ।'पाद्योद्धचथो वापि सङ्ोश्वा दण्ड- 

बद्रथः"। खच वनलक्तणम् |^'जटामङ्खो विपयेख घनमाङ् 

सं नोविखः?। न्यञ्च ।“जटाथिषख।घनाः प्रोक्ता क्रमपूम्बो 

सतोषिभिः'' | इति विङतिल््णाज्युक्रानि । खध्ययने 

शंड्ितापारायखम् पदपारावश्म् जटापारायणम् 

कऋमद्ण्डपारायणं चतुष्मारायणभिन्ययैः ! एतेषां शाखाः 

पञ्च भवन्ति । एतेषा बेद्पारायखानांपञ्च यादः भवन्तो- 

त्वः | ताः काः ? | याश्रलायनी खांख्यायनो चकला 
मष्क मार. क चेति दूति प्रसिङाः। तषामसध्ययनस् । 

तेषाम् आश्वलएयनादिगाखानां समानाध्ययनं छचयति | 

अध्यायाचतुःषट्िः । अग्नमोले अयः देवायेत्यादि । 

अतःषटिरध्यायः इव्यथः । मण्डलानि दभैव व॒ । अग्नि- 
भोके-कृषन्भश्रम् इन्यादि उपाकम्मखएसिङ्धानि सत्यैः! 

पगाखां परिखं खयातन्द सस्ते षडररे । वगादिः भ्राच्- 

भ 

चान्ताः संख्या वालखिल्य विना प्रया । षडत्तरसङ्क- 

इय' व्गां इत्यथः | सहस्रमेकं क्तानां निर्वि शद्ध" विक. 

ल्षितम् । दथ सप्रच पन्ते | सप्रदयाधिकषचत्त द्धक्ता- 

नोत्यथैः । संख्यात" वे पदकम् । रकतं यनसङखं च 

दिपच्च'थत्सह्रूकम् साम् चदे वासिरानाभि- 

तरेषां पञ्चाशतिः रकलक्दिपञ्चाशत्यहस््पच्चतः 

चद ताथि्ानां वसिदगोलिणाम् इन्द्रोनिरेकसप्रति- 

पदात्मकोधर्गरगनास्ति। रतद्गोलौोयाखां पञ्चाथोत्यधिकपदा- 

अथ बालखिल्यष्ितपदषंख्या उच्यते | 

लचंकन्तु लिपञ्चाशत्सहइखख' शतसप्रकम् । पदानि च ददिन- 

वतिः प्रमाणं थाकलख च | रएक्षलत्तंलिपञ्चाथत्छहस्रसप्र- 

शतं हिनवति साधिकानि पदानि इत्यथः । पदान बाख 

खिल्यख अर्वघंख्याशतानिच । अधिकानि तसप्रौव वग 

च्छाद्य डताः खप्राधिकडाद् यतानि पदानात्ययेः | 

इ्थाश्चलत्तायनानाम् सांख्यायनानान्तु बालखिल््यसड्िति 

पटसं ख्या उच्यते । शाकल्यः पदलच्पेकं सादनं ' तथैव 

लिषहस्यक्तस् । यतानि सप्रौव तथाधिक्षान चत्वारि 
लिच्च पदानि चचां । अाकल्लो माण्ड कग य स्तत् ~ 

संह्ितापदानि रकलनलिपद्चाशत्छदखसप्रयतचत्द्िं- 

आदविकाभि पद्ानोन्म्ः | पदानि बाख्खिल्ययर्दृसंख्या 

शतानि च षड्शोत्यधिकानि वर्मा; सप्रदथापि च। 

दकाद्यशतषटपद्चाशदधिकानि बाचखिद्दय पद्ानत्यधैः | 

अष्टपञ्चाशत् पद् त्मककं लयसख यश्डत्वजो वर्गोनासि 

ष्धाश्चयायनाना द्युत चात्मक्लो वभेः । इव्याश्चलायन- 

साख्यायनथाखयोरध्ययनयोभेद श्त्थ४ैः । अथ पारायद्धे ` 

ऋक्परिमाखस्च्यते । च्छ्वां दथ सहस्लाखि ऋचां पञ्च 

अतानि च | ऋछचामथोतिः पाद्य पारायकं प्रकोत्ति तम् ` 

यतत्षारायशं बालच्वित्ठां विना संख्याम् । वाशि 

च्छया पारायरेन शन्ति । तदुच्यते । कण्वेदान्तगेत- 

बारख्िर्ढभेकादथसक्तम् स्तर हसतशप्रदयाधिकभमित्यतर 

ऋचां दथसहस्ञाणोतेतत्स' खा व्यतिरिक्तानि ८ 

मौोति प्रसिद्धिः भाष्यम् । च्ल प्रधान थाख्खाभेदाभि- 

परायेष्य पञ्च विधत्वरक्तम् ““कगु दख त धाखा; खरेक- 

विथतिखंख्छकाः› छक्घिकोपनिषदि रएकोगविंथतिभे- 

दोक्तिः प्रथाखधाभिप्रायेख चत खव प्रथाखाभ्य इतिः 

प्ायक्तभाग० वाक्ये तथोक्तम् । पर्य रपनिषद्ध दस्तु 

रपनिषच्छन्द् उक्तः । “ऋग्वेदो देवदेवन्यो यखुरेदस् 

सादषः । सामभेदः स्रवः पैलखखाक््धादंचिध्व सः 

£ 

नोत्ययः ) 
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अलुः ।““कण्वे दा धिपतिजौधः "'उ्यो ० उक्तो : जोवस कण्वे. 
दधिपत्व' तेन तशय वारे तद्वने च तन्तत्कमे र दिभिः 

रथोयम् (याखाधिपे बलनि वीरययुनेऽथवास्मिनु” | 

ष्यो०त° तदुध्यान ठ “गुदः पद्मप्रताच्तो गायत्राः 

शओोमदरतः | च्यानेयगोनः" दूति विधान्पा० उक्तम् । 

गु दो ऽध्येयत्वन समस द्नि। कऋण्वेदिन् ततपाठके | 

ऋषा स्तो ऋ-बा०घन् किञ्च | हिसायाम् । “कविशस्त कषा- 

भात् ऋ० १,१५२,२, "ऋषावानु हिंसकः" भार । 

“मड त्रातस्तुवि मिं षघावान्” ऋ ०३,२०,९ । 

ऋच सुतौ ठदा° परण शक, सेट ऋचति आर्चीत् । 
च्ध।नचं | कर्मणि ऋच्यते खार्चिं |^“ याभ्यां गायल्टच्यते"” 
० ८,३८.१० “जह्मार् च्छन्ते युवभ्याम् "७,७०.६, 

ऋच् स्तरो ऋच्यते स्वृयतेऽनवा ऋच-करण किप् । वेदमन्त्र 

भेदे ““यलाधेषथेन पादव्यशस्ितिः सा क्"जं ° । 

कचो यज्षिसामानि निगद्ासन्त्राः कात्या° १,२.११ । 

“कगादयो निगदःन्ताचत्वारोमन्त्ा; । तल्रायैवयेन इत्त- 

भयेन वा यन पाद्व्यवस्या, सा ऋक् तन “समिधाग्नि 

इपष्यत"' इत्यादो यतर प्रयतते समाप्रो ऽयदश्यते तत्राये 

गयेन पादव्यवस्वा यत्न च क्रियापदालुपादानात् “चस 
शिद्धाय शोविषे तंत्वा बमिद्धिरङ्गिरः› इत्यारौ खपये- 

बसितोऽचेस्तत्र त्तेन प्राद्व्यवस्या भवति अतच्च यत्र 

जियताश्चराखणि नियताञ् पाद्ाजियतानि वाबानानिषा 

गत्य च्यते । खनियता्तरपादावसान' यज्: यद्यपि 

श्रमोतं मन्त्रवाक्य' सामेत्यभियुक्तप्रयोगः तथापि तन्न विधे 

अ" गोतिः विरेष्याखय.गच्वर।चि नाग्टद्धोतवियेषणा 

विशेष्ये वृद्धिरिति प्रथमं प्रतोयमानत्वात् गोतिरेव सामे 

व्वच्यते तवा च (कवतोषु रथन्तर" गायति" “यद्योन्यां 

तडुत्तरयोर्गांयति ' " कच्यध्यूद् साम गायति" प्रजापते 

दबभनुच मायतौव्याद्य्,पपन्न भवति अत ङगत्तरातिरिक्त 

यद्वोतिचञ्ट्षाच्यं तत् खामयन्ट् नोच्यते) नह यदि रथ- 

श्तरादिशब्द्ा गोतेरेव वाचकाः तद्ा^“रथन्तरे् स्तुवीतेति" 

कथं स्त^तसाधनत्वम् गुष्यगु खि ख्बन्धको सेन' हि स्त्.तिः; 

शा च मतिद््पेय साम्ना न सम्भपति । उच्यते गोतेः 

-सरयस्त् तवा चकत्वाभावरादग करप्रकटनद्वारा सत् ति्वाधनत्व 

भवतेति नोक्तदोषः | निगद्ाः प्रौषाः पररुभ्नोधनाथाः 

“प्रो श्यो राखाद॑य ' “खम्भोदग्नो गविइर" इयेषम।दयः । नत 

निगदा अपि वजष्ये ततः किमर्थं एवयुक्ताः । उच्यते 

“पाश यज॒णा चङ्क निनदेनेवि” धन्भेदेन यज्;ष्नन्त- 

भावशक्चया एयग्बचनस् । वर्त् तस्त, जिगदानां यजहमेग 

परशम्बो धनाचेत्वातत, उख निः गदेनेति धम्मेभद्ः न च धम्ब- 

भेदाद्भेदः ऋकसामयोराप कचिदुपांशुप्रयोगविधानात् ख- 

वस्रं विध्यनेव सन्त्राणाम् । तथाचोक्रम् “चरर कवमन्तर ̀ 
भे गोपाय यमृषयनस्तरविदा विडः” कचः सामानि यज 

णोति नोन्वदाच्विदन्तंति लिषिदः ्ििद सम्बन्धि- 
नोश्येतारस्तेषिदाः तेच यं सन््रभागण्डगादिद्पेण 

लिविधमाङ्स्तेः गोपायेति योजना । चगयजःसामा- 

ज्ञो सन्लमेदोऽभङ्ितः तद्बान्तरभेदाकाङ्कायाश्छवां च 

साज्नां चाध्येटपररिष्धयव मेदे खिद्धं लक्षणं न क्रियते" 
कर्क; । '"कचेव हौतसकरोद्यज्षाध्वयैवं सान्तोद्ोयम्" 

शेत "विधा विदिता बाग्टचो यजूषि सामानि" 

शतण०््रा० ६,६.९४ । “चः सामानि जन्निरे एरुष- 

श०।““तदैतडचाभ्यनक्नम्' छा ० ०। २वि् उत्तरो निर०। 

श्मासे तदन्तात् अच् । अदखैचं; एकचेम् हय,च' षड्चम् 

शून्यादि | बद्ध ० । अध्येतय्ये व अच् | अचः बह्वचः 

द्यादि यन्य ठन अच् । अनृक् साम। प्राच्यं मयट् । 

ऋचमसय तत्प्रचुर ति° स्तिया छमेप् । ‹ एत यन्नष्ट. 

मय यज्ञ मथ् खाममयमाह्तिभयम्?› शतन्ना° ४, 

९,४,५. । भावे किप् । शस्तौ ४पूजायाञ्च। 

ऋचस् लि° ऋच-वा°कदन् । स्त्नोतरि । “गः अरतो- 

नु न्चसे रिरोष्धि" ० §, २२५ ।' ऋ चसे म्नो भाण 

ऋचसे आव्य ° च दमयं कसेन् । स्तोठमिवयर्थे । “प्रव भ- 

न्यानुप चिन वानि" ° ७,६ १,६ । 

ऋरचोका प° छच- ईकक् |! दिषः एते सविदटभेदे ।‹दवः एतो 

दरदा चच्वरात्मा विभावश्च | सविता सचोकोऽकौभातु- 

राथावद्ोरविः"भाग्या०१अ० । भ्टगुवश्चे २जमद्ग्निः 

पितरि ऋषिभेदे । “तसि च्चियुक्के विषिना योगच्तेमाय ` ' 

भार्गवे । खन्यघ्त् पादयास पुनः ्यगुरनिन्दितिम् । च्यवनं 

दोप्रवपसं धर्मात्मानः यथसिनम् । यः सरोषाद्धय्तोगनां 

च्याठमक्षाय भारत, । आरुषी त् सनोः कन्या तद्ध 

पल्लो मनोषिथः | चौ मस्तखां समभवदरूर् भित्वा सहा. 

यथा; । महातेजाः मष्धोौबाल र गुणेयुतः । 
छचोकम्तस्य पुतलस्तु जमद ग्निस्ततोऽभवत् ̀  भा० खा० 

६६ ख | तद्य चरितम् | भाग्खनुण्प० ४० विस्त 

रश्व वख्छितम् स्तेपतस्तु हरवि रस्० यया 

न्गाचेः कन्या महाभागा नाग्त्रा सत्यवतो श्युभा। तां गा- 

धिभैगुषठन्नाय ऋचीकाय ददौ प्रभः | तद्याः प्रोते(4भव- 



ऋचोक 

हत्त भार्गवो श्ट्युनन्द्नः । पुतन कल्पयामास चस्' 

गाचेस्तव्रैव च | उवाचाद्हय तां भत्ता ऋचीको भागेष- 

लट् | उपयोज्यबर्रयं त्वया मात्रा त्वय'तव | त्यां 

लनिष्यते पुच्नो टोप्रमान् चंच्ियषेभः | अजेयः च 

न्तियैलौके चच्नियऽभद्दनः । तवापि युच्' कल्याणि । 

तमन्त तपोधनम् । शमात्मकं दिजः चस्रष 

विधाख्ति | खशक्ला ठ तां भार्या्डचोको ्टगुनन्द्नः। 

वपश्यभिरतो नित्यमरण्य प्रविशद् | माधि; सदा- 

श्स्तु तदा तीधेयान्नाप्रसङ्न 

चतां दर्, नरेश्वरः । चरहय' ष्टङोत्वा तदषेः सत्यवतौ 

वदा । चरुमादाय थ्न सात मानने न्यवेदयत् | माता 

व्यत्यय दैवेन इर्ते ख चर ददौ । तखाचरूमया- 

्ञानादातकसंस्य' चक्षार ह | खथ सत्यवती गभं चन्ि- 

अान्तकर' तदा ) धारयामास दोप्रेन वधुषा चोरदभे- 

मस् | ताण्डचोक्तो टद योगेनाभ्यच्त्य च | तास 

बोद्दिजनच्रो्ः खां भायां वरषणिनोम् । भाताऽसि ब- 

चिता भदे, चरुव्यत्यासदेतना । जनिष्यते डि नस्ते 

ऋचोकाखरममभ्यगात् । 

क.रकसाऽतिदारूणः । भ्वाता जनिष्यते चापि बह्मनू्- 

दश्तपोधनः । विशः हि नद्ध तपा मया त्पिन् सम- 

पितम् | खसक्ता महाभागा भचा सत्यवतो तदा । 

प्रसादयामास पति' श्लो मे नेदथो भेत् | बाद्यशा- 

पदः लान दल को निर वीत् । नैष सङ्कल्पितः कामो 

भया भद्र , तथाऽस्तिति । उखपकमौ भवेत् पुच्लः पिवर्मा- 

ठञ्च कारणात् । एनः सत्यवती वाक्यमेव क्ताऽबवोदिदम् । 

ष्च्छन् लोकानपि सने! खजेथाः किं नः छतम् । 

अमात्मकच्छज्' त्व' मे एच दादरमिष््ाङसि । काममेवं - 

विधः पौलो मम ख्यात्तव च प्रभो! | यद्यन्यथा र 

क्य वै कततमेतदुदिजोत्तम । | ततः प्रसाद्मकरोत् ख 

शख्याश्तपसो बह्ठात् । भटर । नास्ति विेषो मे पौल च 

बरथखिन । त्वया यथोक्त वचनं तथा भरो ! भविष्यति । 

ततः सन्यतो दुक्त जनयामास भागेवस् । तपस्यभिरतः 

दान्तः जमदग्नि" शमात्मकषम् । ग्टगोच्चरूतिपयांसे रौ- 

दमैष्णवयोः पुरा । य जनादरौष्णवेऽथांये जमद्ग्निरजा- 

यत । सा हि सत्यवतो पुण्या सत्यधमेपरायथा । कौथि- 

को{१ समाख्याता प्रदत्तेय' महानदी | इच्छाकृवं प्रभवो 

रेषयनांम नराधिपः । तख कन्या सद्ाभागा कामलौ 

नामरेयका } रेणुकायान्तु कामल्यां तपोविद्यासम- 

्वितः। चर्धोको जनयामाष जामदग्न्य" चद्ारुष्म्। 

{१४१४ ]1 चट च्छ 

6 कक ५ सवविद्यान्तम' श्रेष्ठ धरवेदश्छ पारगम् । राम शक्य 
£ अ ४ = 

पौवसटेवक्डचौ कख सत्थ 

वत्यां महायशाः । जमद्ग्निस्त पो याच्जन्न बद्धाषिदां- 

हन्तारः प्रद्ोप्रमिव पावकदूः 

वर, । मध्यम शनः शेफः शुनःपुच्छः कनिष्कः | ब- 

ामतरन्त॒ दायाद गाधिः कुशिकनन्दनः | जनयामाथ 

एचनन्त॒ तपोषिद्याण्माककम् | प्राप्य द्यषिंसमतां योऽयं 
सप्र्दितां गतः | विश्वामित्रस्तु धर्मता नान्ता विश्वरथः 

ख्टतः । श्टगुप्रसादेन कौ शिकाह"शवर्बनंः" । 

“अय्चीकाद्योऽभ्ये्य पितरो राममन्रवन् । रास! 

राम ! महाभाग | प्रौता;ख तवभा्ेव | "भान्या०्रेक, 

भरत तभमन्ध छते च पेदे ।“(ततोमड्द्धिः क्रतभिरोला 

नो भरतस्तदा । केभे एन' भरदाजादु सूमन्य' नाम 

भारत ! दयपक्रम्य ^'घुष्करि णाद चोकचच भूमन्यो रभवत् 
चतः” भा०्च्ा०९.४अ०। 

ऋचौषे न° शच-कोषन् । पिदटपचनपालमे हेम० । 

अऋृचोषम ० कचा स्तुन्या समः वेदे नि° ईयं षत्वश्च | 

ऋग्वरेषेण समानगुष्णे | “इह त इन्द्रो अखे द्य शाते 

वच्च चोषमः'? ऋ १०.६२,२ । ऋचोषमः। “व~ 

याव इन्द्र | ते शतं शतं भूमीरुत ख्: नत्वा वजिन्” 

इ्त्यादिक्या ऋण ८,७०,५ । स्तुत्या समानगुणकः "भार 

“परोमातग्डचौषममिन्द्रसखम्" ऋ० ८,६८.६ । कचौ- 

षमम् कचा स्तुत्या समम् वद्यष्यपरिच्छिन्नस्तथापि स्तुति- 

यावन्ाल' विषयोकरोति तत्समम् ” इव्यथः भा, । «यव 

चष्ट ऋचोषभः'' ऋ० ८,६२.६ | “ह्रदा परमज्छा 

ऋचो थसः” ८,९.०,१ | ^२दोप्रया समे च “अहन् ठत्त- 

श्टवोषमः कवचां दौोप्रया समः" भा । 

ऋधचेशु च० राजभेदे । पूरवंशव्मे “रौ दराशख महे 

षा दशाश्चरसि नवः” इय् पक्रम्य" कचेयुरथ कारेदुः 

लकणेयुखच वीर्यवान्" भागा, €४अ० | 

कच्छ मोदे मूर्तौ (कटिनीभावे) आकण गमने सकन्तदान्पर० 

सेट । कच्छति ार्च्छोत् च्यानच्छं | उपसर्गात् असारे 

छद्धिः प्रार्च्छति अपाच्छति | “उपसर्गाः क्रियायोने'" 

पा ° श्यतेः यतृन्रियया योगलत्वया याभेवो पस गीतम् तेन 

प्रगतः कच्छकोऽदात् वाक्ये प्रादि०बम प्रच्छकः द्यादौन 

षडडिः अल प्रख गमेरुपसगेतवेन कच्छोपखगं त्वाभावात् | 
ऋच्छरा श्तौ कच्छ- कर्भ करयोवा घञ् | वेग्यायाम् | 

उ्च्छषल, साधारणत्वेन सदर्गस्यत्वात् इन्द्रियभोहजनन- 

स] धनत्वाञ्च तखाश्चथास्वम् । 

ज्ञे 



ऋजौ 

अरज गतौ ऊजने ( बलाधाने ) चअच्लंने च भ्वा० ्छात्म० 

{ १४१५ कु 

१, चऋजोषशन्दन गतसारः सोभदरव्यसच्यते"' भा० । 
५ = ४ 

मक" स्यं अक० सेट् । जज्जल ते अाच्िट खनृजे। | ऋटलु विर अर्जयति शुणान् अच्छं -कु नि» कजारेथः | 

ऋज भर्जने इदित् भ्वा० आ० सक सेट् | ऋड्ते 
ऋद्धि | कञ्ञा बभू खास चक्रो | ऋडसानः । 

ऋजिप्य ति* ऋजु खओाभ्ोति गच्छति खाप-~यत् ए०। 

ऋजग।भिनि (ऋजिप्य शेन प्र.भितश्म्? ० ४, 

१८,२ । कज अम्रोति मच्छतोत्युजिष्यः'' भा०। 

"ऋजिप्य इमिन्दराषतः*७,२७,४ । । 

ऋजिण्वन् ए राजभेदे “अ पमृष्यन्धजश्रने दातं दपु” 
क ०दै,२०,७ । ऋजिश्वने एतन्नाकाय रान्न" भा० । 

ऋजोक त° कऋज-गतौ शकन् किच्च । १दन्दरे रेधूमे च 

खच्य० । उपार्जोकिशब्टे उद्ा० कर्ये ईकन् | श्साधने 

` च “चाविकंजोको विद्वा" ऋ* 8,३८,४ । “आवि 

कजोका आभू तसाधना” भा० | 
जोति एण ज् गच्छति गतो क्रिच् ट०। कलुगासिनि 

बास्ये “कजौते ! परि उन्वि नोऽग्सा” च ° ६,७५,१२ । 
“कज गच्छति जोति रषः” भा०। 

ऋजोष न” अज्यते रसोऽखिन् अच्ल आधारे कोषन् 

ऋलाटेषः | !पिदटपचनपात्नो २नरकभेरे पिष्टपचनाकषार- 
पाल्रभेदेन पापिनां प्रचनह्ेतुत्वे न तख तथात्वम् । नरक- 

मणनायाम मचः । “लोहशद् सटजोष च" नर- 

कशब्द विढतिः। श्नोरसे सोमखताचूखँ ^“सोमो- 

राजामृतं चत कजोष्खाजहान्क्छयम्” यजु ° १६.५७६ 

“जोषं नोरणं सोमलतानूखम्” बेददो० । 8मतसारे 

शोमे पु, । “खचर त इति छजोषङुग्भ ̀  ज्ञावयति "काव्या ° 

१०,२.,१ | ̂ गतसारः सोमः जोषस्तेन पूणेकम्धम्?› 

क्षैः । यथा साद्कद्रव्यखयाभिषवयेन वारां ग्टद्ोते 
वशिष्टः नोरसभागंः (सिरि) वतिते एव ' मोम्खाभि- 

अवे निःमारांश जोष दयच्यते | कर्मणि कोषन् | 

१अभिषूते सोभे च “ङुविद्राजान" मववनृन्टजोषिन्" | 

ऋ०२,४ २५ | “जोषिन् { सोमवन् । "भा०।८५बन्दि्ा- 

इजोधो'" ३,४३,३ । “जोध सोमान्" भा ०। तैत्ति° 
च्ल निरक्िदेधिता^तेनांगनयद्यभिष्ोति तेनेजौभि 

त: जातायै तारका० इतच् | ऋजोषित नोरख्वया जाते 

लि°। छज्लोषं दव्यं रेयत्वे नाख्यसष्नि | कजोषिनु गत- 

शारसोमदव्यसस्महाने देवे "“उन्द्र! सोमं सोमपते ' पिबेभं 

माध्यन्दिनं सवनं चार् यत्त | प्रप्य शिप्रे मघ- 

बच. जोषिन् | वि्च्या इरो दृह मादय" क ३,३२ 

१प्गुखे सरले अके । सरलसख बडगुणाच्लं कलाल तथा 

स्वम् । ल्ियां युणवचनत्वाव वा छोष् | ““ऋच्च)दंघा- 

नैरवतक्च कन्धराः” माष; | ` कजायताः स्न लिव 

खवन्तौः'” भङ्िः “मां स पश्यन् शुनेव चश्ुषा"' 

कमा ०“.जवस्ते ठ सँ खुरत्रणा सौम्यद् थना” चलः ते 
दण्डाः ।«"कजगोद्भाः'"गो भिण ०) नान्दोषखादौ दवे 

पले च दभा ऋजवः काव्यः | “धमे प्रधाना ऋजवः 

प्ववन्तो धनान्विताः” या० । ततः वेदे बवा० प्रकारे 

धाच । ऋजुधा सरलप्रकारे अव्य “"यन्ननेव तदजुधा 

। प्रतिढाप्रयति” ेत० । भावे एष्व ° इमनिच् । ऋजि- 

मन् सारल्ये कोटिद्ये ° । भावे तल् । जता , 

तदर्थ सनी “कल्तां नयतः अरामि ते” कमा० । त्व । 
ऋलुत्व न ° गणवचनत्वात अण् खच्जव म०, तनायें। 
१अदन्रले ५कल्यारे । “कजुहस्ता ऋ जवनिः" क ० 
५,४१,१५ ।" ऋज् इसरा स्वदक्रल स्ता ऋजुवनिः कलया - 

दाना "भा०। ६ शोभने च “धारवाकेष्व, ज॒गायः"'\ क ०५, 

४ ४,५ “जगाथ | शोभनस्तुतिकः”भा ° । ७वद्चरेव एत्रभेरे 

छु °| “बच्वरेवस्तु देवक्याम पुलानजोजनत् | कौर्िमिन्न' 

- चववेणञ्च भद्रसेनटारधीः । कज ̀  खंमहेन' भद्र सङ्कषणम- 

ोश्वरम् । ्टमस्तु तयोरासोत खयमेव इरः किल । 

भद्रा च महाभागा तव राजन् ] पितामद्टोण भाग० 

९,२१) अ०२५,२६ । अजत्वञ्च आच्जंवशब्ट् ८०६ षे 

व्याख्यातम् वाक्यख तच्वन्च स टाथेत्वन । “घमं था सत - 

ष्टजभिभिताच्रेः'' मिता० । । 
ऋजुकाय ० जः कायोऽख। १कश्यपञ्चनौ लिका 

र्ककटिलटेहमाने ति०।' "तखन खस्तिक्रमासोन कज.- 

कायः समभ्यसेत् 'भाग०३,२८.९. [रिख र्वास्ये पुज, 

ऋटजुग ति° श्रज् यया वथा गच्छति गम ड \ †सरलव्यव- 

, ऋटजुरोदित न° अपं सरले इन्द्रधचषोोति केचित् वस्तुतः 

“रोहितं रुधिरे परोक्तष्डज् शक्रथरासने'" विच्रोक्त : उत 

पातस्चके सरले इन्द्रधलुषि रोह्हितथन्दस्यौव इत्तिः तेन 

“नद्रायुधं थक्रषनस्तरेव ज् रो हितस् अमरे “न्ता नच 

धचटेवायुघ तढज्, रोहितम्" हेमचन्द्र च॒ तदेव षज 

हेत रोह्ितमिति व्याख्यानात न विशिष्टनानेत्यवधेयम । 

ऋजुसर्पं पु क्ष्यपयेवत् निन्यसमा° । इ्छतोक्त दर्वी 

करविेषे सपभेदे । ^तन्र दव्वौकरा द्युपक्रस्य कजसपेः 

२५५ 
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चतोदरो महाशिरा अलग खथ षिव"इति उक्तम् । 
ऋल्जुक इ कज-बा० जकः | देशभेदे षिपाथानदी- 

जभूमौ । ऋज्के भवा ऋण -एषो °। चअआजौँकोया तत्- 

प्रभवायां षरिपागायास् "इम मे गङ्ग ¦ यष्ठने ! सरखति। 

शत्र! स्तोम सचतां परष्णया । आसिक्ताभर्दषे 

`“वितश्वया्जौकोये ! भट द्या सषेामया क ० १०,७५,५ 
समादाय निरतो चाह ।“जंकोयां विपाड्डितयाह्धः 
अजूकप्रभवा कज गाभिनो वा" तेन विपाथानद्यत्- 

पञ्तिर्यानण्डजक इति गम्यते । 

ऋज. करण न°अख्जः लुः किियतेऽनेन ऋज्+-खभूततद्भाने 

चि+शं-करथं ल्युट् । !सरलतासम्याद्नसाधने च 

बोक्ते श्यन्त्रश्यापारभेरे ।““यन्तरकभ्भाणि तु नि्घातनपुरण- 

बन्वनव्यपवतेनचालनविवततनविवरणपीड्नमागविथेाघन 

विकार्य) ब्छनोच्रमनविनमनभद्खनोनद्यनाचूभसंषण 

दारणव्लु कर्प्रलालनप्रधावनप्रमाजनानि चतुर्वि'शतिः? 
चख ०। रतथाभूतव्यापारमात्े च | 

ऋज. यत् लि अज्, गच्छ छतु गच्छति वा कज्+ 

अत्+-बा क्यच् कजुय -एषो ° तख जोवा यढ । {कजु- 

गामिनि रेकष्ठ्गाभिनि च "देवानां भद्रा छमतिक जयतां 

देवामां रातिरभि नो निवत्तेतामु” ऋ० १,८६.१ खतिभा- 

चित्य करज यताग्डजगामिनाम् तुगाभिनां वेति" निशम् । 
चे षु° ऋज- गत्यादिषु रन् नि °) १नायके च्व ० । 

स्कजगाभिनि नि०।८ख् मन्द, ऋज. वातखाश्चा'क ०१, 

१९४,५ । (ऋज. कलुगामिनौ" भा० । “जु वाजं 
न गध्यम्” क० 8,१६.११ । 

ऋञ्वौ खलो क ल्+स्तियां वा रण् । !चाज्छंषवत्य† स्याम् 
कजशन्द् उदा° ¦ रं०वि० उक्तो यहां २गतिभेदे। 

^वक्रादुषका कुटिला भन्दा मन्द्तरा समा, तथा 

शोध भोषुतरा सङशामष्धा गतिः। तत्रातिोषु 

शोषा मन्द् मन्द्तरा समा | आव्वोति पञ्चधा 

क्रेया या वका साुवकूगा'” ० । “तत्ा्टविथगतिष 

अतिशोषुत्यादिः समेव्यन्ता इत्येव पञ्चधा गतिः कच्चो- 

मार्गीं गतिन्नेया या गतिः सानुवरकगा अनुवकगमनेन 

सह वत्तमाना पूव्वज्ञोकेऽऽनुवक्गतेवककुटिलमध्येऽभिधः. 

नात् उभयासन्नत्वाञ्ध सालुयका कुटिलेति गतिबेका 

चया तया च प्रहाणां मार्गीं वकोति गविद्वयम्"रङ्ग°। 
ऋष्ञसान एः कजि-अषानच | मेषे उच्छवल० । 

कृष्ण गतौ तनः०उभ, सञ्^देट् | शति ऋष्योति, चते 
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आर्योत् चाथिषट | खान आणटयठः चान्ये | कथः | 

अरण लि कण-क | ?गन्तरि । धवोयाच्छणो न तायुरति 

धन्वा राट् क ०६,१२,५ “ऋणः शोवगन्ता'' भा० “ष 
केव यातय” १०,१२७.७ । कक्तं नि०। २ अवश्चदेये 

(धार) अङ्चां* घुन°। 

शानि" ऋ० २,२७.४ 

“कतावानच्चयमाना क- 

। “ऋणानि स्तोढभिरन्येभ्यो 

देयानि”"भा०।“पर ऋणा सावौरध मतृकतानिः' च०य,९८ 

2 । ऋणानि पित्रादिभिः कतानि अस्माभिर्देयानि । 

खथ सत्कतानि कषणानि? भा० तञ्च अवश्ययोध्यत्वेन 

लो किकमलोकिकञ्च । तल देवादिव्याणां चतस पञ्चानां 

वा अवश्यथोध्यत्वादलौ किकणैत्वम् शोधने पापेतु- 

स्वास्य तथात्वम् । ऋष्णानपक्रियाया उपपातक चन्द् उक्ञ- 

शास्त्रेण पाप्ेठत्वम् । “देवानाञ्च पिद्.णाञ्च कषोणाञ्च 

तथा नरः। कण्वान् जायते यद्ात् तन्ते प्रयतेत् 

सदा । देवानामन्टणो लन्तरयन्नौमषति भानवः | ल्य 

वित्तच पूजाभिरुपवासव्रतंसतथा । चआराह्नेन प्रजया चैव 

पितुणामच्डो भेत् । ऋषीणां बद्धाचयेख तेन तपसा 

तथा” विष्णु बन्यरौ° ° । “जायमानो वै बाह 

शस्तिभिकरं योष्षटो भवति बद्मच्ये ऋषिभ्यो, 
यन्नेन देवेभ्यः, प्रजया पिभ्यः'” भितारखतिः। “^ 

च जातमाल्ोऽछतद्ाराग्निपरियङोयन्नादिषुधिक्यिते । 

तखादधिक्ारौ जायमानो बाद्धणादिवन्नादीनदतिषेत्” 

भिता०। “ष्वानि तौण्यपारत्य भनोभोच्े निवेशयेत् । 
अनपालत्य सोः व॒॒शेवानः पतत्यधः" । “भद्. 
भिपिटदेवानां गत्वाष्छणय' यथाविधि) पुत्रे स 

समासज्य वचेन््ाध्यस्यपमाचितः'” सहना केष चातु 

राच्रम्यपच्चमाज्ियोक्तम् । यथाच बद्मचथ्यैदेव प्रब्र- 

ब्याधिकञारस्तथा आअाचरमशब्दे ८२९ ट चक्ञाम् । 
ऋवण्यदेयत्वं न चकवुतिष' पञ्चविधद्चसे दथित भार 

अ० १२० ख० । “येचतर्भिः संयुक्ता जायन्ते मानवा 
भूवि । पिदेव्िमदजंरदेवं तेभ्यश्च धतः" द्व्य्, पकुम्य 

“यज्ञस्तु देवान् प्रीणाति खाध्यायतपरश्चा नोन । एल; 

हः पिद 'खापि चखानशख्धन भानवान” “कणम् - 

न्च देवानाङ्टषोयाञ्च तथव च। पिनुामय िप्राणाम- 

तिथीनाञ्च पञ्चमम्” अहु ३७० । ऋखाभिधानाव् 

सतयभेव केऽ तद् पितुखां चष च बन्धनात.” ^आ 
इयपौडं भगवन्न. मन्त्यमनेहि मे" '“नचोपचेमे पूषा 

निनौलसाधनम्” रदु; । लोकिषष्डखम् (धार्) (कच्छं) 
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णाद् नशब्द वच्छते । श्द्गें धूमो ५जले च सिर 

कौ० प्रष्सरकम्बलवसनखं दशपूैकात् च्सारेटेद्िः 

प्रार्थ् वत्रा कम्बलाखं" वसनारम् दथा 
देथ दथा नदौ । कणथोधनायमृणक्डणासतम् । ्ड- 

शास्त्रोक्तो कतचित् राण्य न्तराद्वश्यः वियोज्य ख्यान्विते 

पदा्ये। ततृद्धचकसंख्यायाः सजातीयेन विज्ातातोयेन 

धनेन च योगवियोगादिक्रियादिकं वीनग°डक्तं यथा| 

‹<धनचैसङ्कलने कर्त्र इन्तादवस् । योगे युतिः 

ख्यात् चययोःसयोवां धन्यो रन्तरमेष योगः । उद्! ०। 
खप्लयः खपचतुद्य च त्य" धन वा सहितं वदाशु । 

स्थं चय' स च एयक एधख्मे घनणैयोः सङ्कलनास- 

वेषि । अत्र ूपाणामव्यज्ञानां चाद्याक्रारणुपलच्तयाै" 

लेख्यानि | यानि ऋ्गतानि तान्यञ्विन्दूनि | न्यासः 

खच. च 8' योगे जातं ७" न्यासः २8 योगे 

लां ख ७ | न्यासः र 8 योगे जातं ख १ । 

न्यासः ९ न्दर योगे जातं १ | ख विभिच्नेषपि। 

धतणेव्यवकलने करणद्धत्र' उत्ताद्ग म्। स"थोध्यभान' ख- 

श्ट णत्वमेति खत्वं चयस्तट्युतिर क्तवञ्च । उद् ° त्रयाट्दयं 

ष्वात् लमुष्णादणं च व्यस्तं च संशोध्य वदाशु गेषम् । न्यासः 

ध शच २ अन्तरे जात' च् १। न्यासः द" ख् २ 

ध्वन्तरे जातं च १" | न्यासः ख् च्छ् २* अन्तरे जात 

५ न्धासः ९. ख् २ अन्तरे जातं द् ५, 

युखन भागे करण्डं ठत्ताबवेम् । खयोरखयोःख बधः 
स्तसथाते चयोभागङारोऽपि चेष" निरक्तम् | उद्ा० | 
धनं धनेनणोमुयेन निषु" इयं लमेण खमन किं खात् । 

न्यास) खर द्द् १ धनं धनधु धन खादिति।ङूदै। 
ग्याखः र रू ९ ऋणभृणषु' धन" खादिति जातं 
च्छ ६ । न्यासः दरद्. धनमुणयुखमणां यादिति 

शातं दै" | न्यासः खर" ख् ९ कथं घनणुणमृं खा- 
द्दिति जातं ख् दै" । इति धन्थंगुणनम् । 

भागरहारेऽपि चेव' निशक्तमिति । खदा० | ख्पा- 

टश' ख्पचतुदटयेन धनं धतेनणेसृयोन भक्ताम् । ष्ट्यं ध- 

नेन सक्हयेन भिं खाद् तः ददं यदि बोबुधीषि। 
न्यासः रद्ध 8 धन" धन्त धनं खादिति जातं 

ख २। न्यास; ख ८' ख 8" ऋणमुणदृत' घन सादिति 
जात" र । न्यासः च् ८" ख् ४ ऋणं धनद्कतम् ऋणां 

खादिति लात" ख" | न्यासः खर ख ४" धनमुण- 

तर्य दादिति जातः द २ । इति धनेभागारः। 
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वर्ममूलयो; करणष्डल" डन्तार्बम् । लति: सखथंयोःख' खमूके 

धनेन भूलं श्चयद्यान्ति तखाढकतित्वात् । उद्ा° । 

घनख खपलिितयसखय वर्ग; चयद्य च जहि सखे ममाश | 

न्यासः ख २च््३े' जातौ वर्गौ ख् ९ । धनात्मका- 
नामधनात्मकानां मूलं नवानां च एथग्बदाशए । न्यासः ख् 

2 मूलं श्वा. न्यासः ख 2. एषामवगेत्वा- 

च्छलः नास्ति | इति धनरेषगेमूले। 

खशद्धलव्यभकलने करणद्ल' इत्तेम् । खयोगे वि- 

योगे धन्यै" तथैव च्यत चून्यतस्तदिपय्ये) समेति । उदा० 

पत्यं ख॑' ्षयगंचखंच कविं खात् खयुक्तः वद् खा- 

ञ्खयतंच । न्यासः ३.३ ख °णएतानि खयुतान्व- 

षिशवान्यव | ख ष््३ द् ° एतानि खाञ्चुयु तानिदर् 

९" च १ विप्रयस्लानि” 

छेद" युं युं डेद' वगे मूलं पद तिम् । कणं खः 

श्वश्टणं कुय्याट्डणश्ये राशिप्रसिङ्खये” लोला ०। 

ऋणकाति लि ऋश्वदवश्यफलप्रदा कातिः स्तुतिर्यख। 

अषश्यफलद्यकस्तु तिाल्िनि “खासह्िष्डणकातिमदा- 

म्यम्'' ऋण ८,६१,१२ | कणक्षाति; ऋणवद्वश्फल- 

प्रदस्तुतिकः भा० | 

जंटृणञ्चय इए वट पेदे कण चयस प्रयता सानि"? क ° ५, 
१०,१२, ^कणद्चयसैतन्नाभकख रान्तः” भा०क्श्चये 
राजनि खुणमानाम्” क० ५,१३०,१ 8 । 

चटणचित् ए शष्यभिव चिनोति वि-किप्। श्ये 
स्तोटकासख्याधायके यजमाने । ““घं ऋ शवपिदट्णया बद्धाचय- 

ष्तिः'' ऋ० २,२१,१७ । कशचित् स्लोटकामङ्टणमिव 

चिनोतिः' भा० । ` 

ऋणदास इ ण्यात् मोचनेन गतोदासः । दासभेदे । 

““ग्टहजातस्लथा क्रीतो लब्धोदायादपागतः । अनाकाल- 

श्टतस्तहट्ा श्तेः खाभिनाच य, | मोचितो भष्टतच्च- 

खाद्य द्ध प्राप्तः पणे जितः | ववाहइभिलयुपगतः प्रमज्या- 
वसितः छतः । भक्तदासञ्च विन्नेयस्तयेश बडवाद्टतः। 

विक्रेता चात्मनःशस्त्रे दासाःपञ्चद्श ख्टताः"” नारद्ः। 

“ब्द टाखाञ्ञातो ग्टडजातः कौतोमू ल्येन, लब्धः प्रति- 

प्हादि्निा । दायादुपागतः पिब्रादिदासः | अनाका- 

लण्टतोदुर्भिच्तेयो दाषल्वाय मरणाद्रचितः । अहितः 
खामिना धनग्रडरेनाधितां नीतः । कणभोचनेन दास - 

त्वमभ्य्,पगतः ऋणदासः” भिता” | 

ऋणमत्कुण इ० कथं परमतं मंवेति कुष्यति कुण-क 
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छपृदधपेति ष ० । प्रतिभुवि ( जाभिन् ) शब्द्र°। सहि 

परकोयणं खय मदौयत्वेन ख्यापयतोति तख तथात्यम् । 

ऋणमार्मण षु ऋण २. गते परशं गतत्वेन प्रारयते 

मागे, €त° । ( जालिन ) प्रतिभुवि इारा०। 

ऋणमुक्ति स्तो श्रषाच्च्यतेऽनया खच-करणे क्तिन् | णः 

शोधने लिका० । ऋष्यमोत्तोऽष्यतर हारा० | 

ऋणमोचन न° ऋणात् मोचयति खच -शिच- च्यु ५व° । 

काथोस्ये तोयभेरे काथोखण्डे प्रसिद्धम् । 

क्टणलेख्य न ° ऋण स्चकः' लेख्य लेखपत्नम् | णय ण- 

सचके व्यवहारोपयोगनि (खत ) ( तभःछक ) श्व्यादि 

प्रसिद्धे प्रभेदे । त्ञेखनप्रकारादि मिता दशित 

था ^“तल्न लेख्य' दिविधं शासन" जानपद्' चेति । शा- 

सन निद्पित' जानपद्मभिघोयते। त्ख हिविधभ् 

शंहस्तशतमन्वलतः चेति । तन खहस्तङतमसाच्िकम, 

अन्यत ससाक्िकम् । अनयोञ्च देाचारादसारेण 

प्रामाण्यम् यदाह नारदः “लेख्यन्तु दहिविधं 

न्नय' खहस्तान्यकत' तया । असाचिमल्या किमञ्च सिदि- 

द ्स्थितेख्लयोरिति" तल्नान्यतमाह् | “यः कञ्चिद् 

यौनिष्णातः स्लरच्यात् परस्परम् । चेश्छन्तु साच्िमत् 

कां तिन् धनिकपू$कम् "या ०। धनिकाधमयं योरयऽर्थो 
हिरण्यादि; परखखर' खरुच्या इयता काकेनेतावहे यभिः 
लोयती च प्रतिमाः इद्विरिति निष्णातो व्यक्रख्ितः त- 

श्मिचर्ये कालान्तरे तिप्रतिपत्तौ वस्तुतत्वनिययाथे' लेखम् 

खाचिमडक्तललसाचियुक्तम् धनिकः पूर्वे यञ्िन् 

तद्धनिकपूव कम् धनिकनासलेखनपूर्व कमिति यावत् 

कायै कर्तव्यम् । उक्तलक्षणः खाचिणो वा कत्तंव्याः 

"कलां त् यत्कतं कायः सिद्धार्भन्तख सालिष्यः। प्रवत्तं न्ते 

व्षादेष सखक्त' वा्यलेखकमिति" अरण्यात् । खपि च 
““खमामासतददखाहनांमजातिखगोलरकेः । सब्रह्मचारिका- 

ीयपिदनामादिविद्कितम्” या० समा संवत्यरः मासः 

चेल्ादिस्तद्ैः पलः शुकः ठष्णो वा अहस्तिथिः प्रति- 

पदादिः | नाम धघनिकाधमणंयोः। जातिः ब्राह्मणादिः 

स्वगोल वागिषादिगोलमेनैः सभादिभिचिद्कितम् । तथा 
खबरह्मचारिक बह्व चादिशाखाप्रयक्तः यणनाम मह्,चः 

कठ दूति | श्या्मोयपिदनाम धनिकर्िंकपिद्नाम । 

च्छादिप्रहणाटू.व्यजाति सं ख्याचारदेखेहणम् } एत चि- 

ङितः लेख्यः क्यमिति गतेन सम्बन्धः । किञ्च .समाप्रेऽयें 

ऋणो नाम खडसन नियेयेत् । मत जेऽटकषुलख्य यद्- 

ललोपरि लेखितम् '"या० धनिकाधम्थयोयौऽ्थैः खरच्या 

बवस्थितः तस्मिन्नथ समाप्रे लिखिते ऋणो अधमौना- 

मात्रोयं खस नाङ््ञे ख्ये यदुपरि चेखितं तन्धमाखक- 
खल्नस्य सतमभिप्र तमिति निवेशयेत् पत्र विरिखेत् । 

तथा“साच्िणञ्च खहस्तन पिट नामकपूर्वकम् । अनाङम- 

कः साक्तो खिखेयुरिति ते समा'"या०। तिनु लेख्ये ये 

सारच्तिणो लिखिताः तेऽप्यात्लोयपिटनामलेखनपूवैकमय्ि- 
श्रय अमखको देवदत्तः साच्तोति खडस्ते नेकंकथो चि- 

खेधुसते च समाः ख्ख्यातो गुणत कर्तव्याः यद्यधमर्थ; 

स्छो वा लिपिन्नो न भवति तदाऽघभर्खऽन्योन सातौ च 

साच्छन्तरेण समसाच्तिसच्नधौ समत लेखयेत् । यथा- 

ष नारदः “अलिपिन्न कणो यः खात् खत" तु ख 
लेखयेत् । सात्तो वा साचिणान्यन स्वंसािसमौपतः" 

षति शपि च ““उभयभ्यर्थितेनैतन््मयादा्ठकष्दमा । 

लिखितं ह1डकेनेति ेखकोऽन्ते ततो लिखेत्""या५५ ततो 

लेखको धनिकावमखि काभ्यासभाभ्यां प्रार्थितेन मयाऽ- 
हकेन देवदत्तेन विष्ण भिलरद्छतुना रएतज्ञे ख्य' लखिखित- 

भिन्यन्ते लिखेत्" साम्पुत' स्वत" लेष्यमादह । ““विनापि 
खाकिभिज्ञय' खहस्तलिखित' तु यत् । तत्प्रभाषं खत" 

लेख्य बलोपवचिकताहते "या ०। यज्ञं खं खहस्तेन लिखित 

अधयन तत् साचिभिधिनापि प्रमाणः इटत' भन्वा- 

दिभिः \ बलोपधिरेताढते । बलेन बलात्करेण, उप- 

धिना ऋललोभक्तोधभ यमद्ादिलच्णेन यत्कत' तस्राहि- 

ना। नारदोऽष्याह “मनाभियुक्तस्तीवालबलात्कार- 

शतः च यत् । तद्प्रमाण लिखितं भयोपधिलतन्तयेति"। 

तद्खं तत् खहस्तङंत' पर इस्तङत ञ्च यज्ञे ख्य देथाचारातु- 

सारोष्य सवबन्धकपवहारे बन्धकुवद्ारयुक्तमर्थक्रमापरि- 

खोपेन लिष्यत्तरापरिलोपेन च लेखमिव्येतावन्न पुनः 

साधशब्देरेव प्रातिखिकदेशभाषयापि चेखनोयम् यथा- 

ङ नारदः "देथाचाराविर्ङ्ं यद्रक्राचिविधिवच्- 

णम् । ततूप्रमाण' चढत लेख्यमविलुप्क्रमाचचरमभिति”" । 
विधान" विधिराधेमिंधिराधीकरणन्तखख ल्यम् गो- 

प्याधिभोग्याधिकाललतमित्यादि वद्यक्त विद अ- 

स्मि स्तदु क्राधिषिधिलक्तणम् । आषिलुप्रक्रमा्चरम् 

ख्यनां क्रमः क्रमञ्चाक्तराणि च क्रमा्तराणि अविलुप्रा- 

नि क्रमाच्चराखि यशि स्तटदिलप्रक्रमा्तरम् | तदेष 

भूतः लिखि प्रमाणम् । राजशासंनवन्न सा४शब्द्निय- 

भोऽत्न त्वभिप्रायः । लेख्य प्रसङ्ग न रेद्छा ख्दमविष्णं िभि- ` 



॥ ~ 

न + न । 

७५. व्रा० भाग २ 
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रेव देयमिःया^“च्ं लेख्यकत' देय' ुरुपेस्लिभिरोव त् । 

यथा साच्छादिलतमुण' लिभिरेव देयम् तवया लेख्यल- 

तम्या हतं पुलतत् प्र स्तिभिरेव देवम् । न चतर्थाद्- 

भिरिति नियम्यते । नलु पुत्रपौत्रौ न्ट यमित्यषिथे- 

चेषं मात्रः लिभिरेव देवमिति नियतमेव । बाठम- 

सवोत्यर्मस्य पल्राख्ढणविषये च्टल्यन्तरप्रभवासप्रवाद् 

शङ्धामपनेतमिद् वचनमारब्धम् | तथा हि प्र्लच्तणः 

मभिधाय काल्यायनेनाभिद्ितस् “एव कालमतिक्रान्तं 

पिद्धां दाप्यते कणभिति'। इत्यः पलाद्ढसतिक्रान्- 

कालमपि पिणं सम्बन्धि दाष्यते। अत्र पिट.ा- 

भिति बद्धवचननिदशात् कालमतिक्रान्तमिति वचना- 

श्वतुथांदिद्प्यत दूति प्रतीयते | तधा हारोतेनापि 

“लेख्य ' यस्य भवेद्धस्ते लाभन्तख विनिर्टिशेदिति" अत्रापि 

यख इन्त पलमस्ति तखरुलाभ इति साभान्योन चतथा - 

दिभ्योपुप्रण्लाभोऽस्तोति प्रतोयते । अतस्चेतदाशङ्कानि 

इन््यधैम् एतदचनिति युक्तम् । वचनदयन्त योगी खरवच- 

नादसारेख योजनीयम् । अखापवादमाह (चअाधिसतु 

भुज्यते तावद्यावन्तच्च प्रदोयते” । सबन्धकेऽपि प्रत्रा 

छपे लिभिरेव देयमिति नियमादणापकरणानधिक।रेणा- 

ऽऽध्याहर णे ऽष्यन धिकार प्रा प्रा विदचच्यते ।  यावदधतर्येन 

पञ्चमेन वा ऋ न दोयते तावदेवाधिभुज्यत दति वद्ता 

एवन्वकशा पाकरणये चत यादेरभ्वधिकारो दशितः | नन्वे - 

तदभ्ययुक्तमेव ।^"फल्भोग्यो न नश्यतीति" रुत्यम् । तदये 

त्मिन्नसत्यपवाद््दचने पुरुषत्रयविषयमेष खादिति 

सञमनग्यम् । प्रासङ्गिक परिसमाप्य प्रठतभेवाुसरति । 

“देथान्तरस्थे दह्ये नटोन्ध इते तथा । भिन्ने दग्धे- 

ऽथवा छत्र ठे ख्यमन्यन कारमेत्”या ०] वगवह्णारान्नमे पले 

पलान्तर' कुयादिति विधीयते| वरवहारान्षमत्व चा- 

त्यन्तवरषड्हितदेथान्नरस्थे पले दुक्ल्य इष्टानि सन्द 

प्रमानानि आअवाचकानिवा लेखानि लि्य्वराखि 

पटानिवा यख्िस्तश्मिन् दुह्ख्ये नटो काचवधेन, उने 

मसोदौ्ल्यादिना, मृदिते लिष्य्रे, इते तस्करादिभिः, 

भिन्ने विदिते, दग्धे अग्निना, शिरं दिधाभूते सति दि. 

भेवति । एतद्धािप्र्यथिनोः परश्यरालमतौ सत्या विमन्या- 

न्तु व्र्ारप्राप्नौ । देथान्तरस्यपत्रानयनाध्वापेन्लया 

कालोदातवदः दर्देशावस्थिते नष्टे वा पले साचिभि- 

रेव बदरवह्धारनिर्खयः काय; | यथा ह नारद “लेख्ये 

देथान्रन्यस्ते थोख'इक्गिखिते इते। सतस्तत्कालक- 

३५६ 

रणमसतेद्र्ट दथनमिति»। सता व्िद्यमानपत्रख देशान्तर 

स्यखानयनाय कालकरण' कालावधिद्तववः सतः 

घुनरधिद्यमानख पल्लख पू ये द्रटारः सात्तिणस्रर्धन' 

वगवहारपरिसमापन' कायैम् । यदा त साकतिणो न 

सन्ति तदा द्वन निखंयः कथः | ' “अले ख्यसा निके 

देशी वदव्ारे विनिदिओेदिति'" खरणात् | एतञ्चजान- 

पदं व्यवस्यापत्र सन्दिग्धं चेत् खहस्तलिखितादिभिः शोध- 

नौयम् “सन्दिग्धकेखयशुडः स्यात् खहस्तलिखिता{दभिः 

क्तिपा्चिक्रियाचिद्क संबन्वागमडेतुभिः"या°उक्तेः । 

ऋणादान न° इण्मादौयते यत्र । ख् ते अदाद् यविवा- 

द्ान्तमते व्यवहारभेदे “तेषामाद्यग्डणाद्ानमित्यादोनि. 

अषाद्थ व्यवहारपदानि भुना दर्भिंतानि | तज्ञत्त- 

शादि नारद्ाद्विक्छेन भिताण्दर्भित् यया 

“अधुनाद्टादथानां व्यवदहारपदानामाद्यग्दणादुानपद द्- 

शयति । “आअपोतिभागो दिः खादिग्यादिना मोच्यक्रा- 

चिस्तदुत्न्ने प्रथिष्ट दिये धने” इ्येवमन्तन । तद्वार्णा- 

दान सप्रविधस् | डडश्डणन्देवमौटशमरेयमनेनाधि- 

कारिणा देयमस्िन् समये देयमनेन प्रकारेण देयमिनत्यव- 

मरे पञ्च विधशत्तमखे दानविधिरादानविधिदञ्चति दिवि- 

धमिति। रएतद्ध नारदेन ख्ीक्षतस् ““कणन्देयमदेय च्च 

चेन यल यथ) च यत् | दानखदणधर्मेखच कऋणादान- 

{सिति ख्टतसिति" तन्न प्रथमसत्तम्णस्य दानविधिमाह 

तत्पूवैकत्वादितरेषाम् । अगोतिभागो बिः सखन्मा- 

सिम।सि सबन्धके | व्क्रमाच्छत दितिचदष्पशञ्चकम- 

न्यया "या० व्लासिमासि प्रतिमासं विच्चासाध यदाधीयते 

छरति यात् बन्धकेन स वत्तंत इति सव्न्वकः 

प्रयोगस्तस्िनु सबन्धके प्रयोगे प्रयुक्त ॒द्रव्यस्याशोतित- 

मोभागो ठिङम्या भवति। अयथा बन्ट्कर्हिते प्र 

योगे वर्णानां बाद्ण्ादोनां क्रमेण दित्रिचतुःपञ्चकः शतं 

धर्म्य" भवति ' जा द्खेऽधमरे दिकं शतम्, चत्निये लिक, 

वैश्यं चतषक, दरे पञ्चक, सासिमासीत्येव । दौ वा बयो 

वा चत्वारो वा परञ्च वा दिलिचतुःपञ्चाः हितिचतःपञ्चा 

अख्िन् ति ददविर्हौयते इति दिलि;चदठुपञ्चकं तम् । 

“तदस्मिन् ठड्यायलाभण्ठल्कापदा दौयते इति (प्राऽ)कन् । 

द्य ठड्धिर्मासिमासि ग्टयात इति कालिका । इयमेव ड- 

दिदि वसगणनया विभञ्च प्रतिदिवसं ग्टद्यमाया कायिका- 

भवति सथा च नारदेन ।“कायिक्षा कालिका चेव कारिता 

५ तथाऽपरा । चक्रः शास्तनेष तख रदति 
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पूषयुक्धोत म॒ “काय दिरो{धिनो शत.णप्रादा[द; कायिका। 

प्रतिमास' वन्ती या इडस्य्या कालिका मता | ठदङ्बिःसा 

कारिता नाम यर्णिकेन खय कता | इदधेरपि एनरद्धि- 

क्रडद्धिरुद्ाहृतेति' । ब्ट्होहविशेष्ेण ठङ्ध: प्रकारा- 

न्तरभ। ह । ८कान्तारगास्तु दशकं साद्रा विंशकं शतम्” 

या. । कान्तारमरग्यन्तल गच्छन्तीति कान्तारगा; ये 

द्ध धन" स्टह्ोत्वाधिकलाभायेमतिगहन प्राणधनवि- 

नाशशङ्काख्यान' प्रविशन्ति ति दशक! शत दय्; । येच 

शरद्रगास्ते विंशकं शत सासिमासोल्येव | एतदुक्तम्भवति 

कान्तारगेभ्यो दशकं शत सासद्रभ्यञ्च वि'थकं शतम् उत्त- 

मरं दद्यात् मूलविनाशस्यापि शङ्भितत्वात् इति। 

ष्टानीं कारिदां उ्धिमाह। द्यवा सवछतां दिं 

ब्े' स्वाद् जातिषु या" । “श्व्वे" जाद्भाणादयोऽधघसणा 

न्डबन्धके सबन्धके वा सशता स्वाभ्यु पगतां इङ्बिं सवादु 

जातिष्, दद्य; । कषविद्कतापि छद्धिभवति यथा 

मारद्ः “न इद्धिः प्रोविदत्तानां खाद्नाकारिता कर- 

चित्, अनाकारितमष्यै वत्सरा दिवङ्गतः "दति | यस्तु 

याचितक ग्टहोत्वा देथान्तर' गतश्त प्रति काव्यायनेनो- 

क्रम् ।“यो याचितकमाद्ाय रदद्न््व {दशं ब्रजेत् | छद 

स वत्यरात्तस्य तङ्धब' दद्धिमाम्र.यादिति यञ्च याचितक- 

मादाय याचितोऽष्यदन््वा देथान्तर' याति तम् प्रति ते- 

नेवोक्ञम् । "कतो इारमदनत्वा यो याचितस्तु दशं ब्रजेत् । 

ख्ख माषत्यात्तख तड़नः दृडिमाभ्रयादितिः यः एनः 

च्वटेे स्यित एव याचितो यादितक'न ददातित' याच 
मकरालादारभ्य दद्व दाषयेद्राजा। यथाह “खदे- | 
थेऽपि स्थितो यस्तु न दथाद्याचितः कचित् । तन्ततोऽ- । 

कारितां देद्धिमनिच्छन्त च दापयेदिति” | अनाकारित 

षृद्धेरपवादो नारदेनोक्तः “वरमू लम्भ तिन्यांसोद्- । 

श्डोयश्च ए़कल्पितः | टशाद्ानाच्तिकपरणा वर्बन्ते नाविव- | 

चिताः" । अशिता अनाकारिता इति। अधुनाद्र- । 

व्यविचेषे दधिविगेषमाह | ““न्ततिस्तु पशुस्त्रौणाम्?'या ° | 

"पथ्ूनां स्त्रीणां सन्ततिरेव इद्धः प्यूनां स्त्ीणाम्मोषणा- | 

समध वत् पुटिसन्ततिकामखख प्रयोगः सम्भवति । ख- 

यच्च द्ोरपरिचर्याथिनः। अधना प्रयुक्त इव्यख | 

इद्धिपहणमन्तरेण चिरकालावस्थितखक्खय दरव्यख किय- 
तौ परा इद्विरि्यमेचिते आह ““रसखादटगुखा परा व- | 

स्तषान्यह्रगलाना्चत्च्िद्वियुणा परा) या० | “रस 

नेबषटतादेढेि यडणमन्तरेण चिरकालावस्वितसख खङतया , 

दड्रा वद्खमानखाद्गुणा वद्धिः परा नातः पर' वर्बते । 

तथा वस््रधार्न्याह्रण्यानां यथासंख्य चतुगुणाः विगुष्णा- 

दियुणा च टिः परा वसिष्ठेन तु रसस्य लर यु यसक्गम् 

“दियुखं हिरण्यं विगुणं धान्यम् धान्येनेव रसा व्या- 

ख्याताः एषपमूलफलानि च तलाष्टतं वितयसषटयु- . 
$ ४ 

खमिति? । मलना तु धान्यख एष्पमूलफलादौनाञ्च पञ्च 

युणत्वशक्ताम् ।^.धान्ये शदे लते वाद्यो नातिकौमति पञ्- 

ताभिति'" शद्: चेतरफल ̀  एषप्मूलफला दि । लवोभेषोणां 

चमरोकेशादि | वाद्योवलोवदेत्रगादिः | धान्य्दलव- 

वाद्धयुविपया उद्धिः पञ्चयुणत्वन्ञातिङ्ामतोति । तलाधमयं- 

योग्यतावशेन दर्भित्तादिक्ञालवयेन च व्यवस्या दर्व्या | ` 

एतञ्च सढत्प्रयोगे सुञ्द् र्ये च॒ वेदितव्यम् । पुर् 

घान्तरणङ्कमखेन प्रयोगान्तरकरष्ये तन्नेव वा पुरषे 

खनेकश प्रयोगान्तरकरये चवरणादिक' देयुगयाद्य लकम्य 

पूरववदङ्धैते | सङ्त॒प्रयोगेऽपि प्रतिदिनम् प्रतिमासश्मति 

वतृखरं वा दद्धयाहरयेऽधमणरेयख दौर ण्यसम्भवात् 

पूर्वा इतण्डया सह ददंगुर्मतिकुम्य वद्धत ण यथा 

मनुः “कुखोदब्दधिदश्ुख्ये नात्येति सठेद्ष्ता" । सल. 

दाह्ितेव्यमि पाठोऽल्ि। उपचयायः प्रयुक्त" दव्य कुसो- 

दन्तख द्धिः इरदटब्दवेश्युणखय नात्येति नातिका- 

भति यदि सकदा्िता स्छतुप्रयुक्ता पुरुषान्तरसंकम- 

श्यादिना प्रयोगान्तरकरये हंगुयमत्ये ति । सद्) ते 

ति पाठे शनेः प्रतिदिनभ्पुतिमाख्च' प्रतिवतृखर' वाऽधम- 
ष्यादट्ाृना द गुरमन्ये तोति व्याये यम् । तथ? गौ - 
तमेनाय्य क्तम् “चिरस्थाने इं गणम् प्रयोगदयेति” प्र 
योगस्धं त्ये कवदननदेधात् प्रयोगान्तरकरणे द्गुरलाति- 

कमोऽभिप्रेतः | चिरस्थान दूति निर्टेथाच्छनेः शनैर - 

ख हणे दौगुरयातिकुमोदधितः । षप्रयो गधा जक्ताः 

खामूप्रतम् प्रयु्तख धनख सह णथमा उच्यन्ते । प्रपन्न 

साधयच्नथं न वाच्यो टपतेभयेत् । साध्यमानोच्टपङ्गच्छन् 

दण्डयोद।प्यञ्च तद्गनम्?या०। प्प्चमभ्यपगतमधमेन धनं 

सात्त्रादिभिभवितं साधयन् प्रत्याहरन् धर्मादिभिरुपायैः 

उत्तमर्णो नरपतेनं वाच्योनिवारणीयो न भवति } ध्मा 

दयदोपाया मना दर्भिताः। “ध्न व्यउद्ारेण, क्लेना- 
चरितेन च | प्रयुक्त साधयेदभ पञ्चमेन बलेन चेति 

धेय प्रीतियुक्तान सामवचनेन, व्य्ारेष ख।छ्ञ्खाद्य- 

पायेन, कठेन उद्यवादिव्याजेन भूषादे खं इधन, थाचरि- 

तेन अभोजनेन | पद्धमेनोपायेन गेन निगदबन्धनादिना 
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खपचयायं प्रयुक्तं द्रव्यनेतेरुपायैरात्मसात्क रव्यादिति । 
प्रपञ्चः साधयन्नय न वाच्य द्रति वद्चनप्रतिपन्न' साधयन 

रान्ना निवारणौय इति द्शेयति । एतदेव स्पोकतङ्कालया- 

यनेन ` पोड्येद्योधनो कर्चचिदेखिकं न्यायवादिनम् | तसा 

दधीत स हीयेत तत्समं प्राभ्रूयादह्नमिति"'। यस्तु धमादि- 

भिरूपाधे; प्रपन्चमथं साध्यमानो याच्यमानो नुषः गच्छेत् । 

राजानमभिगम्य साध्यन्तमभिवुङ्क स दण्डयो भवति श- 

श्वतुसारेण धनिने तडनन्द्ष्यञ्च। रान्ना दापनेचप्र- 

कारादट्शिताः “राजा त॒ खामिने विप्र" सान्त्वे नैव प्रदा- 

पयेत् । देथाचारेण चान्यांस्तु दुरान् सम्पद्य दापयेत् | 

रिकथिन` इु्टृद्' वापि कलेनेव प्रदापयेदिति"या०। सा- 

खटत्या चार व्यपेतेनेत्यख 

्रद्दाहरण' बोडव्यम् । गद्प्ततमगिदेष युगपत्प्राप्न- 

भ्बेकोऽवमणिकः केन क्रमेण द्.प्योरान्नत्यपेः्त अह! 

“श्ब्ोतारक्रमाह्ाष्वोधनिनामधमिकः | दत्त्वा ठ 

ऋ) १ 
ध्यमानो पङ्गच्छदिवत्येतत् 

जाद्यणायेव नृपतेस्तदनन्तरम् या०। समानजातीयेषु येनैव 

करेण धन" ब्टह्ोतन्तेनेव कमेणाधमर्थिको दाप्योराज्ना, 

भिनच्नजातीयेष तु बाद्णादिकमेण । यदा तु पुनरुत्त- 

म्यौ इबेलः प्रतिपच्नमधन्धमादिभिरूपायेः 

क्वन् रान्ना साधिताथं) भत्ति तद्ाऽधमणख दण्ड- 

इत्तमसएःख च भ्टतिद्नमाह “रान्नाऽधमर्थिकोद्ाष्यः 

ाधिताह्शकं चतम् । पद्चकच्च गतन्दाः प्राप्रायैद्य- 

समथि: "या ०।' अधमथयिकोरान्ता प्रतिपच्ना्याल्घाधि- 

साधयित 

शाह्षक' शत" दाष्वः' पतिपत्रस्य साधितखारयख दशम- 

मंधं राजाधमर्धिशञाहृगडद्पेण ब्टङ्कीयादि्ययेः। च- 
लमण्यिकस्त प्राप्रायैः पञ्चकः शत भ्ट^तद्धपेण दाप्य 

खाधितस्याथस्य विंशतितसम्भागम् उनत्तमसपाटराजा- 

व्यध ब्टङ्कीयादि्यथः। अप्रतिपच्चा्यसाधने त॒ दण्ड 

दिभामो दर्भिंतः "“निङ्वे भावितोद्यात्"इन्यादिना | स- 

थनमधमणिकम्बदयुक्तमधना जिद्ध नमधमयकम्म्याद | 

“ङोनजातिम्परिचोष्पमृषारथे कमं कारयेत् । व्राह्मणस्त्, 

बरिच्ौणः.-शनहूप्यो ययोदयम्''या०। बाह्मणादिजाति- 

त्तमरौ होनजातिः क्षल्ियादिभ्परिच्तौणं निर्चनम्- 

खाेमृरनि्तयये' कम्म खजात्यतुरप 

म्बाविरोघेन । ब्राह्मणः पुन; परिच्तोणो नि्खनः थने- 
गयोदय अत्र होनजाति- 

यह्ख . समजातेरप्यपलच्षणमतस्च समजातिमपि परिक्षीणं 

यथोचितः कश्य कारवैत् । बाद्धणयच्श्ं चप्रेयोजाते 

कारयेत्त्क् द्- 

ययासम्भवमखणन्द्ाष्यः। 

| 

सुपल्तणमतच्च चत्रियादिरपि चौणो वेगश्यादेःयनैःगनै- 
हष्योयथोद्यम् एतदेव शयीत मरना "“कम्मोणा{्ि 
समहः व्या ्निकेना धमर कः | समाईपरठेषटजातिख् टदा 

चछया, तच्छे {र ति?" | उन्तमसष्न समं निटत्तोत्न. 
मां धमरव्य पटे ्मात्मानमधमशंः कर्मणा कुर्या - 
दिध; । किञ्च “दोयमानः न ग्टाह्णाति प्रयुक्त यः स्त 
कन्धनग् । मध्यस्यस्यापितं तत्छाहञ्चते न ततः परम्" या“ 

उपचयायै" दत्त' धनमधमख्न दौयमानसत्तमौटङ्लो- 

भाद्यदि न ग्टह्छाति तद्ऽधमसख्'न मध्यस्यडइस्ते र्टापित 

स्यात्तदा ततः स्थापना दड^च वद्धंते | खय स्यापितमपि 

याच्यमानो न ददाति ततः पू््वंवहद्धःत एष | 

दृदानोन्देयमुखं यदा येन च देयनदाह । “विभ 

कुट्म्बायं यदयन्तु ठतम्भवेत् । दद्युस्तदकयिनः प्रेते 

प्रोषिते वा कुट्र्ठिनि्वा० अविभक्तौबङभिः कुट 

म्बाथमेककेन वा थणं ठंतन्तञ्यं कुटम्बो दद्यात्तसिन् 

प्रते प्रोषिते षा तदडकथिनः खमे ददयः। येन देय 

भित्यत्र प्र् द्ाहरणमाहइ । “न योभित् पेतिषुतराभ्याच्च 

एत्रे ए कतस्पिता । द्याते कुटुम्बार्थान्न पतिः स्ी- 

छतन्तथा"” या० | पत्या शतमृणं योष्द्गा्ां मैव 

दद्यात् । एत्र कत योषित् भाता न दद्यात् | तथा 

पुत्रे कतभ्यिता न दद्या्तया भाग्याकतस्यतिन दद्यात्क,- 

ट्म्बा्थादत दति सर्व्वंेषमतद्च कुद्भ्नार्य" येन केनापि 

खत तत्कृटुम्निना देयम् ““कटुम्बाथऽध्यधौनोऽपि व्यव- 

छार ' समाचरेत् । खदेथे वा विदे वा तन्न विदान् बिचा- 

येत्" स्ति मल् (अध्यघौनः दासः) तदभावे तदायष्रे- 

देथ सिति उक्तमेव । एत्रपौव्रं ऋ न्द यमिति उन्नति तख 

पुरस्तादपवादमाद्' `उराकः मद्यृतरतन्द् डप तकाव शि टअम् । 
टथादानन्तयेबेर् एवोदव्याच् पटकम्” या०। चरापायेन 

यत् कतश्छणं कामलत स्तोव्यसनेन ठतम् । द्युते परा- 

जयनिद त्तं दर्डप्,ल्कयोरषशिष्टः दथादानः' धृत्तंर्वान्द्- 

मह्ञादिभ्यो यत् प्रतिज्ञातम् “धृत्त" बन्दिनि सज्ञे च 

वंद्यो कितवे शठे चाटचारचोरेष दत्त भवति 

मि फलमिति" रषत् । एतटणम् पिल्ला छत ̀  पुत्रादेः 

शौख्डिकादिभ्यो न दधात् । अव दण्डशुलकावथिष्क- 

भित्यवथि्यदस्णात् खव दातव्यमिति न मन्तव्यस् “दर्ड' 

वा दख्डगेषः वा शएलकन्तच्छः पमेव वा| न द्ातव्यन्त॒ 

घृते यञ्च न व्यश्ारिकम्"द््यौयनः चरणात् । गोतमे- 

नाधुक्तम “मद्यशल्कटातद्णडा न षत्रामध्याषेयुरिति `। 
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न युन्नस्लोपरि भवन्तीत्यधेः । 

प्रतिः स्त्ोकतं तयेव्यखापवादट् माह । 

चरजकव्याधयोषिताम् । ऋण दद्यात् पतिस्तासां यस्मा 

इ.सिख्छदाचरया? या० । गोपो गोपालः शौख्डिकः 

इराकारः भेलृषोनटः रजकोवस्त्राणां रङ्कः । व्याधो- 

भृगथुः एषां यो षिद्ध -ण' कतन्तत्पतिभिर्देव' यसा त्ते षां 

ठत्तिजीधिनः तदाश्रया योषिद्धोना। यस्जादर,त्ति- 

स्तदाख्रयेति डेतव्यषदेणादन्येऽपि ये योषिद्धीनजीवि- 

नस्तेऽपि योषित् तच्छं दद् रिति गस्यते } पतिरत- 

म्भायां न दद्यादित्यखापवःदमाह “प्रतिपन्न स्त्रियः 

बा यणं 

अनेनादेयमुणश्क्तम् । न 
८६ = { > 
ग।पशंख्डिकशल्- 

देय" पत्या वा सह यत् कतम् । स्वय'ङतः 

नान्यत स्तौ द्ाठमरतिः' या०। (छमूषेणा प्रवतुखता वा 

पत्या निशुक्तयः ऋणद्ाने यत्प्रतिपन्नन्दत्मतिकतमुणन्देय 

यद्ध पत्या सह भार्यया कतन्तदपि भर्लभावे भार्यया अ- 

इत्रया देवम् । यञ्च खयमेव छतद्ण' तदपि देयम् । नलु 

प्रतिपरच्ना{दल्रय' स्त्रिया देयमिति न वक्तवयरम् सन्दा 

“भाया पुनज दासञ्च ल्य एवाधनाः 

ख्टताः । यरो समधिगच्छन्ति यख्धेते तख तद्धनमिति" 

वचनाच्निधैनत्वेन प्रतिपत्नादिष्वद्ानशङ्कायःभिदशच्यते । 
प्रतिपन्न" स्त्रिय) देयमित्यादि | न चानेन वचनेन स्तवा 

दोनां नि्धवत्वसभिधौयते पारतन्हप्मातरप्रतिपादन- 

परत्वात् । एतद्ध विभागप्रकरणे स्यष्टोकरिष्यते । नान्यत् 

स्नोदाठमतत्ेतत्तद्धि न वक्तव्यम् विधानेनैवान्यन प्रति- 

बरेधसिद्धेः । उच्यते “प्रतिपन्न स्तिया देय पत्या वा मद 

यत् शतम् " इत्यनयोर पवा दा थ्च्यते । अन्यच्च छराकामादि- 

भावात् उच्यते । 

वचनोपात्त प्रतिपन्नमप्रि पत्या सहकतमपि न देयमिति । 

पुनरपि यदण' दातव्य' येन च द्ात यत्र च काले 

दातवपर' तच्नितयमाह “पितरि प्रोषिते प्रते वासनाभि- 

परिङ्चते। एतपोल क णन्देवं निके साक्षिभावितम्" 'था०। 

पिता यदि दातव्यश्डणमदन््वाप्रेतोदूरदेशङ्गतोऽचिकित्स- 

नोयव्याध्याद्यभिभूतो वा तदा तवक्षतसृणमवश्यन्दे यं पत्रे ण 

पौल्नेख वा पिधनाभागेऽपि पुन्त्वेन पौलत्वेन च | तत्र 

करमोऽप्ययमेव पिल्रभवे एनः, इुलाभावे पौत्र इति । एते य 

प्रौल्नोष ता निद्कवे कतेऽथिना साच्छादिभिभौवितमुणन्द् यं 

पुनपौ ल “रत्यन्वयः । आश्र पितरि मोपित इतेगतावदुक्त' 

ारविगेषस्तु नारदेनोक्तो द्रटव्यः , 

राद्दि'शात् पितरि प्रोषिते प्तः । 

"“ना्वीक संवत्स- 
च ५ [प 

छण दद्यात् पिदव्ये 

वा चेऽ श्ातय्यं यापि वेति" प्रे तेऽ्यप्राप्रव्यवहारकालस्तु 
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न दद्यात् प्राप्रव्यःद्धारकालस्तु दद्यात् स च कालस्ते 

नैव दर्भितः | “गभस्यैः सशो न्य व्ादमाहत्छरा- 

च्छः | बाल अषोडशादधीत् पौ गश्डञ्य ति शब्द्यते , 

परतो व्यव्हारन्नः खतन्त्रः । यद्यपि 

पिृमरणःदू्ै' बालोऽपि खतन््ोजातस्तवापि न ऋणभाग् 

भषति । यथा “अप्राप्रवप्ारश्चेत् सतन््लोऽपि इड 

नर्थ॑भाक । स्वातन्त्र हि खूरतं ज्ये ए च्येठ्' वय :कत- 
मिति" | तथा आसेधाङ्खाननिषेधञ्च दश्यते ।''अप्राप्र- 

व्यवहार दरूतोदानोन्धषो व्रतो । विषमस्थ नासेध्यो 

न चेताना हये,” दति तस्मात् “खतः पुत्रेण जातेन 

स्वाथैरत ज्य यल्लतः । ऋणात् पिता मोचनोयोयथा 

नोनरकं ब्रजेदिति" । प्त्रेण व्यवहारन्नतया लातेन 

निषपन्नेनेति व्याख्ये यम् । च्राङ्धे त॒ बालापि अधिकारः 

“न ब्ह्माभिव्याहारयेदन्यत्र खधानिनयनादिति' गौतम- 

खमरच्यात् | पुत्रपौत्रं रिति बह्धवचननिर्ेाद्रहवः पला यदि 

विभक्ताः, स्वांशातपेणे दद्युः । चऋविभक्ताञ्चेत् सभ्य 

सत्यनेन, गुणप्रधानभावेन वत्तं मानानां प्रधानभूतणव 
“न्त ऊ पितः 

पुता ऋणं दद्य यथांशतः | अविभक्ता विभक्ता वा यशां 

चोददते धरमिति'" अन्न च यद्यपि पपौर ण देय- 

भित्यविशेषे णोक्तम् । तथापि पुतले ख यथा पिता सव्दिन्द् 

दाति तथैव देयं पौत्रेण त॒ समं मूलमेव दातव्यं न-ृद्धिरिति 

विषो ऽवगन्तव्यः । “ऋणमा त्रीयवत् प्रिलय' पल देय' वि- 

भावितम् । पैतामह" समं देयमदेयं ततृदतखख ठ" इति- 

पितराटत दूति? 

दद्यादिति गम्यते यथाच नारद् 

इृद्स्य तिवचनात् । अत्र॒ विभावितमित्यविेषोपादानात् 

सान्तिभावितमित्यत्र साल्ियडशं प्रमाणोपलक्षणम् । समः 

यावद्ग्टहोतं तावदेव देय' न द्धिः तत्तस्य प्रपौनस्ला- 

देयमग््डोतधनखख । णएतच्चोत्तरक्लोके स्यटयिष्यते १ क~ 

खापकर्ये ऋणो तत् पुत्रः पौत्र दूति ल्यः कर्तारोद्- 

भिताः तेषाञ्च समवाये क्रमोऽपि दितः । 

द्दानीं कलं न्तरसमवाये च क्रममाह । “क्या 

ऋणं द्ाप्योयो धिद् पाहस्तयेव च । पुनो ऽनन्धाचिनद्रव्यः 

त्रहोनस्य ऋक्थिनः" या० | चन्यदोय द्रव्यसन्यश्य 

क्रयादिव्यतिरेकेण यत् स्वीयं भवति तटकथं विभागदारेक 

कं ङ्कातीति कथाः स ऋषा दाप्यः । णतद्क्तम् 
भवति यो यदीयन्द्रव्यं रिकथष्छपेण र्टह्ाति स तत्कतम् 

ऋणं दाप्यो नचौरादिरिति। योषितं भाक ग्बातीति 

योषिदसाह; स तथैव ऋणं दाप्यः । यो यदीयां योषि 

रे 
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ग्टह्णाति स ततृकतमण' दाप्यः योषितोऽपविमाज्चद्वदृत्वन 

कयव्यपदेशानद्त्वाद्धदेन निदेशः | य॒त्रञ्चानन्याच्ितदट्व्य 

चण" ट्ाप्यः अन्यमाच्ितमन्याञितम् मादपिदसम्बन्धि 

द्व्य यद्यासावन्याच्ितद्रव्यः न अन्याच्ितदरव्योऽनन्याच्रित 

द्व्य: पुत्रद्धोगख ऋकरशयन कणं दाप्य इति सम्बन्धः । 

एतेषां समपापरे मञ्च पाठक्रमणएप कक्ययाहइ ऋणं दाष्य- 
स्तद्भावे योषिद् पाहस्तद्भावे ( तथाभूतः; ) एत्र इति। 

नन्वेतेषां समवाय ए नोपप्दयते। “न श्ातरोन 

पतगः, पुत्रा ऋकथद्राः पिउरिति” पुने सत्यन्यख 
कथ पङणासम्भवात् । योषिद्खाष्टोऽपि नोपपद्यते 

भ्न {इतीय साध्योनां कविद्ध ततौ पदिश्यते" इति सर 

खात् । तदय इलो दाप्य इ्यप्यशक्तं प्रपत णं 

देयभि्यक्तत्वात् । अनन्याध्ितधन इति विशेषणमप्यनधे- 

कपर पत्रो सति दरव्यख्ान्याश्रयणासम्भवात् सम्भवे च 

कथ ग्रा इत्यनेनैव गताथत्वात् घुत्रहीनख चऋक्थिन 

द्थितद्पि न वक्तव्यम् । पुन सयपि कक्थय1डह ऋण 

दाष्य इति स्थितभसति पने ऋकययराहः इतरां दाप्यः 
दूति सिद्धमेषेति । अत्रोच्यते । पने सकप्यन्य कक्य- 

पाहो सम्भपति क्तोवाग्चबधिरादोनां एनत्वेऽपि चछकथ - 

इरत्वाभावात् । तथा च क्लोवादोनतुक्रम्य भन्ैव्यासतु 

निरं्रकाः "दति वच्यति तथा “शसवर्णाएुलोऽप्यन्यायठनत्तो 

न मतेति केषासभिति” गौतमवचनात् । अतश्च क्लीवादिष 

इले षृ सत्सखन्यायढरे च सवर्णां रति क्था 

पिदव्यतत्पु्र्गद; । योषिद्खाहो यद्यपि शास््विरोधेन 

ज सम्ध्रवति तथाष्यतिक्रान्तनिपरेधः पूषैपतिङतणापक- 

र्ाधिकारी भवत्येव । योषिद्पाहोयश्तद्णां खं रिणो- 
मामन्तिमां स्टह्छाति, यञ्च धुनभ्वान्तिष्धणां प्रथमाम्, 

यथा नारदः “परपूर्वास्विवस्वन्याः सप्र परोक्ता 

यथाक्रमम् | पुनभ् स्तिविषिधा तासां सत रिणो त् चहतरिधा। 

अन्यैवाऽच्ततयोनियां पाणिखणदरूषिता | एन : प्रथमा 

प्रोक्ता पुनःसंस्कारकमेणा। देशश्मानपेच्य स्त्री गुर् 

भियां प्रदीयते । उतपच्रसाहवाईन्यश्मौ सा॒दहदितीया प्र 

कोस्सिता" । उत्पत्नसाडषा उत्यन्नव्यभिचारा । 'खसत्द् 

देवरे श्रौ बान्धवंथां प्रदौयते । सवणाय सपिशणडाय 

खा तोय भज्ञोत्तिता | स्त्री प्रताप्र्ता वा पत्या- 

जेव त॒ जोवति ] कामात् समाश्रयेदन्य प्रथमा खंरिणी 

तशा । कौमार पतितृ्टञ्छ या त्वन्यः षरषाचिता | 

नःप गह यायत् सादहितीया प्रकोत्तिंता ¦ ग्डते 
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भक्तरि ठ प्राघ्रान् देवरादीनपाख या। उपगच्छेत् परं 

कामात् स्ाढतौया प्रकोर्तिता । प्रप्रा देशाइनक्रीता कु- 

तपिपाखाठरा लु या । तव्ाहमि्य् पगता सा चतर्यीप्र- 

कौत्तिता । अन्तिमा स रिणीनां या प्रथसाच एनर्भुषाम्। 
ऋणन्तयोः प्रतिढतं दयाद्यसते उपाचितः#इति । तथा- 

न्योऽपि योषिद्गृहः कणापाकरणाधिकारो तेनैव 

द्थितः “या ठ सप्रघनेव स्त्री सापव्या वान्यमायेत् | सो- 

ऽखा दद्यां भतं रुत््जेदा तयैव ताम्” | 

धनेन सङ वत्त तद्ति सप्रधना बह्धनेति यावत् । तया 

। 
प्रखटन 

अधन हापुल्नख सतखोपेति यः स्त्रियम् । कणं वोद 

स भजते सष चास्य धन ख्टेतमिति? | पुत्रख नपवन 

कभाथम् । अखनन्याचितदरव्य इति बडपुनेषु कक् था- 
भावेऽप्य' थय ह णयोम्य सवर्णा पाकरणाधिकारोनायोभ्यस्था - 
न्वादेरिव्ये वसधेम् । “घुब्रहणोनख ऋक्थिनः 'द्त्ये तद्पि 

उलपौत्रह्णोनसख प्रपौत्रादयो यदि कथ र्टह्ृन्ति तदे 
दाष्यानान्ययेलयेवमथमु । तपौलौ त॒ ककथयह्ण्या 
भावेऽपि दाष्याविष्य क्तम् यथाह नारदः ^क्रमाद्- 
भ्यागत प्राप्न पत्रं यन्नण्खद्तम् | दद्य; प्रताम् पाला- 

स्त्च तयां न्निवत्त ते "इति स्थ" निरवद्यम् । यडा योषि 

टुखाहाभावे पलोदाण ' द्यक्तन्तस्याभावे योषिद्या्ो 

दाप्य द् च्यते । एतरहौनख इक्धिशब्देन योषिदेगो.- 
च्यते “सैव चाख धनं शटतभिति” रथात् “यो यख 
इरते दारान् सतख हरते धनमिति" च | ननु यो- 

षिदुखाहभावे एत्र ऋणं दाप्यः पुत्राभावे योभिद्सा- 
दति, परस्पर गिरुडम् उभयसद्खाबे र कचिहाप्य 

दूति, नैष दोषः च्न्तिमिखंररणोयाड्िणः प्रथसषुन्- 

साडः सप्रधनस्त्रोहारिणच्ाभावे पुत्रोदाष्यः । एता- 

भाषेत निद्धेननिरपर्ययोषिदुपाद्ो दाष्य इति| एतदे- 

भोक्त नाररेन '"धनस्तीहारिषनाणादणभाग् यो धन 

हरेत् । पुत्रोऽसतोः स्तधनिनोः स्त्रोद्धारी धनि- 
एनयोः” । धनस्तोहारिपलाण्णां समवाये यो धनं हरेत् 

स ऋयभाक् । घतोऽखतोः स्त्नोधनिनोः स्ततो च धनच्च 

श्तलीधनेते विद्येते ययोः तौ स्त्रीधनिनौ तयोः स्तोध- 
निनोः खतो; पत्र एवणभाक | धनियुनयोररुता. 

स्नोह वथभाक स्तोहाखधंभाने घव ऋणभाक. ६ 

एनाभावे स्तो रति विरोधप्रतिभारपरिद्ार; पूर्ववत् । 

एनह्टोनसख कऋकथिनः श््धद्ान्धा व्याख्या, रखते धन 

स्त्ोहारिएव्रः ऋणः कख दाधाः दूति विबक्तायात्तम- 
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पस्य दात्स्तदभावे ततपुलादेः एव्राद्यभावे क्ख दाप्या 

इत्यपेत्तायाभिद्खपतिषते । एत्रहोनख कऋकथिन दूति 

षत्राद्यन्यह्ोनस्योत्तमणेख य॒ ऋक्यो ऋकथयहण- 

योग्यः सपि ख्डादिस्तख ऋकयिनो दाप्याः | तथा च ना- 

र्देन "श््राद्रणस्य तु यद्देयं सान्वयस्य न चास्ति सः। 

निर्बापयेत् सकृ्छेषु तदभावेऽख बन्धुषु 'दत्यभिधायाभिहि- 

तम् “यदा लन सक्गल्याः खन्न च सम्बन्धिबान्धवाः । 

तदा दद्याद्दिजेभ्यस्त् तेषुसत॒स्वदयु षिनिकिपरदिति” । 
अधना पुरुषविशेषे ऋश्य हणप्रतिपेधनप्रसङ्गादन्यदपि 

पतिषेघति । श्राट.णामय दम्मल्योः पित्ः षन्ख चैव 

दि) प्रातिभावयमुणं साच्छमविभक्तो न त् खूटतस्'' या०। 

मतिभुवो भावः प्रातिभाव्रस् । भ्रातृणां दम्प्योः पिताषु- 

त्रयोञ्च । अविभक्त द्रव्यं द्रव्यविभागात् प्राक् प्रातिभावपर- 

मृण साच्यञ्च न ख्टत' सन्वाद्भिः । आपि ठ प्रतिषिद्ध 

साधारणघनत्वात् प्रातिभाव्यसात्तित्वयोः प्ते दव्यव्ययाव- 

सानत्वात् कणस्य चावश्यप्रतिटेयत्वात् । एतच्च परस्राऽन- 

हमव्या अलुमत्या त्वविभक्तानासमि प्रातिभाव्यादि भवल्येव | . 

विभागाद्रूङ्खन्द परस्परानुमतिव्यतिरेकेणापि भवति | नचु- 

दम्पत्योविंभागात् प्राक् प्रातिभाव्यादिप्रतिषेधो न दुच्यते 

तयोिभागाभावेन विभ्ैषणान्थक्यादिभागाभावच्च चाप 

स्तम्बेन दभितः “जायापत्योद्धं विभागो विद्यत इति । 

सत्यं श्रौतसवातताग्निसाध्येष कम्र तत्फलेषु च वि- 

भागाभावो न पुनः सर्वकर्मद् द्रव्येषु च तथाहि 

“ज्ञायापत्योने विभागो विद्यते इत्य का किमिति न विद्यत 

इन्यमेल्तायां हेठसक्तवान् “पाणियहणाच्चि सहतवङकम - 

स तथा पुण्यफलेष चेति" ह यखात् पाणिख हष्या- 

दारभ्य कमं सत्व श्र.यते “जायापरतौ अग्निमादधी- 

याताभिति''। तसख्मादाधाने सद्धाधिकारादाधानसिद्धाग्नि- 

साध्येष कमस सद्ाधिकारः। तथा “कर्म श्रान्तं विवा- 

हाम्नाविल्यादि' सरणात् षिवाहसिद्धाग्निसाध्येषुपि कर्मच 

सहाधिकार एव । अतद्चोभय विधाग्निनिरपेचेष कम 

पूर्त जायाप्रच्योः प्रथगेवाधिकारः सम्पद्यते । तथा 

घग्यानां फलेषु खगादिष जावापल्याः स्त्व श्रयते 

“दिवि ज्योतिरजरमारभेतासित्याटि " । येष ् रर्यक्मेखु 

सहाधिकारस्तेणां फलेषु सहत्वमिति बोडव्यम् । न युन: 

पूर्तानां भल दञ्चयाचुडितानां फलेषुपि । नच दरव्यखाभि- 

त्वेऽपि सत्वसक्तम् “द्व्यपरिहेष च न हि मतै 

तिपरवाचे नैमित्तिकदाने स्तेयघ्चपःद यन्तीति” स्य ' द्रव्य 

ऋणा 

स्वामित्व पलना दरथितमनेन न एनर्विभागाभावः यशा. 

दद्रव्यपरिमह्ेष चकत तत्र॒ कारणसकगन्भतत्विप्रवा 
से नेमित्तिकेऽवश्यकन्तवदाने; तिथिभोजनभिक्तादानादौ 

हि यस्मान्न स्तेयश्पद्शन्ति मन्वादयः तख्ाद्धार्याया 

ऋछपि दरव्यखामित्वसस्ति अन्यया क्यं खादिति तस्मा- 

जगतत रिच्छवा भार्याया चपि दरव्यविभागोभवत्येव न 

स्तेच्छया यथा वक्ति "वदि क्यात् ससानांशाम् 

पलप: कार्याः समांशिकाः" इति । अधुना प्रातिनाव्य' 

निदपयिठमाद् । *“द्शंने प्रयये दाने प्रातिभाव्यं विधी- 

यते । आद्यौ तु वितथे दाष्यावितरख सुता अपि" यार 

प्रातिभाव्य तिश्चासाथं' पुरुषान्तरेण सड सभयः, तद्ध 

विषयभेदात् विधा भिद्यते। यथा द्थने द्थैना- 

पेक्वायानेनः दथेविष्यामोति, प्रत्यये विश्वासे सतप्र- 

त्ययेनाख्य धन" प्रयच्छ नायः त्वां वञ्चयिष्यते यतो. 

ऽखकख पुल्लोऽयषकेराप्रायभूरखख सामवरोऽ्तोति,दाने य- 

द्यः न दट्ाति तदानोसमेव धनं दाखामोति, प्राति- 

भाव्य' विधोयते इति प्रथिक' सम्वन्धः । आद्यै त दथेन- 

प्रत्यय प्रतिभुवै वितथे अन्यथाभावे अरदगेने विश्वासव्यभि - 

चारे च दाप्यौ रान्ना प्रस्तुतं (अटजिकम्)धनत्तमणेसख । 
तरख दानप्रतिभुवः चता पि दाषयाः। वितये इत्येव 

शालेन निद्धेनतेन वा अधमरेऽप्रतिक्व्यति । इतर 

छता अपोति वद्ता पव्वयोः छतानदष्याः सुक्तम् । 

छता इति वदता न पौत्रा दाप्या इति द्भितम् । रतदेव 

स्य्टोकन्त् माइ । “द्शनप्रतिभूगैत् मृतः प्रात्ययिक्ञाऽपि 

वा| 7 तत्पुत्रा ऋणं दय, हेद्.दानाव यः खितः'"या० 

यदा दथैनप्रतिभूः प्रात्ययिक्ो वा प्रतिभूदिंव'गतः तदा- 

तयोः एवाः प्रातिब्यायातं पटकम् ऋषं न ददय् : । यस्तु 
दानाय स्थितः प्रतिभू दिव' गतन्लख घता दद्य॒ने पौलाः। 

ते च मूलमेव ददनं हचधिम् । "छण पैतामहं पौनाः 
प्रातिभाव्यागतं इतः | समं दद्यात् सत्चतौ त्न दाप्या 

विति निख्चयः'"दूति व्यासवचनात् । प्रातिभाव्यव्यतिरिक्ग' 

पैतामहश्टण' पौनः समं यावदुग्टद्ोतः तावदेव दद्यान्न 

इद्धिम् । तथा तत्दछतोऽपि प्रातिभाव्यागतः पिन्नवश्टष्यं 

समेव ददयात्तयोः पौल्रएतरयोः छतौ प्रपौल्रपौौतौ च 

प्रातिभाव्यायकतमप्रातिभाव्यायातं च" यथाकुममग्टक्णोत- 

विन्तौ न दाप्याविति | यदपि श्मरणम् "'खादकोविस- 

दोन: स्या्ञगनको वित्तवान् यदि । मूल' तस्य भवेत्देयं न 

इड" द्ा्मतीति'' तद्पि लग्नकः प्रतिभूः खादकोऽध- 
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सीः, लग्नको यदि विन्षवान् श्टतस्तद्ास्य पुत्रेण मूलमेव 

दातव्यं न दृद्धिरिति व्याख्येयम् । यत्र दशनप्रतिभूः प्र 

त्ययप्रतिभूवां बन्वकपर्याप्न॒ग्टहोत्वा प्रतिभजीतः तत्- 

पुल्ला खपि तस्मादेव बन्धकात् प्रातिभाव्यायातद्छणं दद्यु- 

रेव । यथा ह कात्यायनः श्टद्ोत्वा बन्धक वलन दथे- 

नेऽ स्थितो भवेत् | विना पिला धनात्तख्मात् दाप्यः 

स्यात् तडणे सुतः "इति । दै नगृधणं प्र्ययोपलच्तणस् विना 

पिला पितरि प्रेते दरदेशङ्गते वेति । यस्षिन्ननेकप्रतिभ् 

सम्भ्रवस्तत्र कथं दातव्य मित्याह |“ बह्वः खुयंदि स्वा 

देद्य्; प्रतिभुवोधनम् । रकच्छायाचितेषटुष, धनिक 

यथारुचि? या० । यद्येकस्मिन् प्रयोगे दौ बहवो वा 

प्रतिम् वस्तद्शे विभज्य सांगेन दद्; । एकच्छायाच्रितेष् 

प्रतिभेष् एकखाधमखेखख द्धाया सादश्य' तामाच्िताः 

एकच्छायाचिताः अधमण यथा कत्््द्रव्यदानाय- 

स्वितस्तया दानप्रतिभृवोऽषि प्र्ेक' कत्क्लदानाय 

स्थिताः एवं दथेनप्र्ये च तेषो कच्छायाच्रितेष् प्रतिभू 

सतु धनिक्खोत्तमसैख यथारुचि यथाकामम् । 

ऋतश्च धनिको वित्ताद्यपर्तया खां य प्राथेयते ख 

एष लत्स्त' दद्यान्न तः । एकच्छायाच्रिते यदि कञ्चि- 

द शान्तर' गतस्तत्पुनञ्च सच्निितस्तद्ा धनिकेच्छया स 

सपे दाप्यः मते त॒ कञ्चित् खपित्रयमंयमट्धिक' दायः 

यथा कात्यायनः “एकच्छायाप्रविष्टानां द्ाष्योयस्तत्र 

श्यते । प्रोषिते ततृद्धतः सवैः पित्रयमंश' श्डते सति" 

प्रातिभाव्मणंदानविधिक्घा प्रतिभूदत्तख प्रतिक्याविधि 
माह । ““परतिभूरदीपिती यत्त, प्रकारं धनिनो धनम् | 

दियं प्रतिदा तव्यम् खिकंस्तख तद्धवेत्''या०। यद प्रति- 

भूरततपूत्लो वा धनिकेनोपभोद्ड्ितः प्रकाशं 'खवजनसमन्ं 

रन्ता धनिनो दापितो न अबैशुखयलोभेन खयशपेत्य 

दत्तम् । यथाद्ध नारदः यश्चण प्रतिमूरदद्याद्वनिके- 

नोपरपोड्ति; । ऋणिकन्तं प्रतिभ द्वियुणः प्रतिद्ापये- 

दिति" । कऋष्णिकिरधमस तच्छ प्रतिभुवस्तदुद्रव्य' दिगण 

प्रतिद्7नव्य' शात् । तद्ध कालविेषमनपेच्छय सद्य ण 

हियुं दातव्यम् वचनारम्भ्रसामय्यात् | एतञ्च हिर ण्य- 

विषयम् । नज्विदं वचनः हयुण्यमाल्न' प्रतिपादयति 

तञ्च पूरवे क्तकालकलाकुमाबाधेनाष्टः पपद्यते यथा जाते 

शिविधानः शुचित्वावाघेन। अपिच सदयः ष्एहि- 

कद्ानपत्चे पशुस्त्रीणां सद्यःसन्तत्यभावान््लदाननेव 

प्रापोतोति तद्व “वच्त्रधान्यद्िरणयानां चद्स्िदि- 

चरणा 

गुणा परा'१दत्यनेनेव कालक्षलाकमेण द गु गय सिदध दु रय 

माल्रविधान ददं वचनमनधैक' स्यात् | पशुस्त्रोणान्त॒ 

कालकमपच्ते सन्तत्यभावे खद्धपद्ानभेव । यदा प्रतिभू 

रपि द्रव्यंदानानन्तरं कियता कालेनाधमर्ेनस'घटते तद्। 

स'ततिरपि सम्भव्येव यद्वा पून्बसिदधसन्तत्या सद पशुख्ि- 

योदाखतीति न किञ्चिदेतत् । अथ प्रातिभाव्य' प्रोतिङंत- 

मतञ्च प्रतिभुवा दत्त प्रोतिदत्तमेव न चप्रोतिदत्तख या- 

चनात् प्राक्डद्धिरस्ति यथा ““प्रोतिदत्तं त॒ यत्कि- 

श्त न त्वयाचितम् । याच्यमानमदत्ेदर्जते पञ्चकं 

शतमिति? । अतच प्रोतिदत्तस्यायाचितसखयापि दानदिव- 

सादारभ्य यावत् ह्वियुणः कालकमेण इद्धिरित्यनेन वचने- 

नोच्यत इति | तदष्यषत् अखायं खासा चन्ादप्रतोतेः 

दियुण' प्रतिदातव्यनिरटेतावदिह प्रतोयते तस्मात् काल- 

क्रमनपेच्यौव द्विगुणः प्रतिदातव्यं वचनारम्भसामथ्यीदिति 

ख क्म् । प्रतिभूद्ष् समेत चौयण्ये प्राप्रे ऽपाद्- 

साह “सन्तति; स्त्रीपशरुषुव धान्य .न्ियुरमेव च । वस्त" 

चतर्मुं प्रोक्त रघश्चा्टयणस्तथा"या ° । हिरण्यं यु णय - 

वत् कालानादरे्णैव स्त्रीपश्चादयः प्रतिपादितच्डया दाणाः 

लोकस्तु व्याख्यातण यद्य टरव्यख वाषतो इद्धि; परा- 

काोक्ता ततद्रव्य' प्रतिभूदत्त खादकेन तया ष्वा सह 

कालविगेषमनपेलतय सद्यो दातव्यमिति तात्पव्यार्थःः| यदा 

ठ दर्भनप्रतिमूः स'प्रतिपन्ने कालेऽ" द्शयितमसमयः- 
स्तदा तदन्वे षणाय तख पक्षत्रयं (अवधिभूतम्) दातवयम् । 

तत्र यदि दशयति तदा भोक्त वोऽन्यथा प्रस्तुतं घन 

दाप्य; “नष्टखान्वे षणाचं न्तु देयं पत्र यं परम् । यद्यसौ 
दर्भयेत् तत्र मोक्तवयः प्रतिभूरमवेत् । काले वतीति प्रति- 

र्यादि तं मैव दर्भयेत् । निबन्धः दापयेन्तन्त प्रेते चैष 

विधिः टतः"? इति कात्यायनवचनात् | सग्नके विगेष- | 

निषेध तेनैवोक्तः । “न स्लानीन चवं शल्: लामि- 

माधितस्तथा । निरुट्ठो दर्डितव संदिग्धद्व न 

कचित्) मैव कऋकथी न सिल्लञ्च नचैवात्यन्तवासिनः । 

राजकारययनियुक्तञ्चये च प्रत्रजिता नराः। न शक्तो 

धनिने दातु" दण्ड" रा्ञे च तत्समम् । जोवन्वापि पिता 

यद तथैवेच्छः प्रवत्तंकः । नाविन्नातो ष्ोतवदरः प्रतिभूः 

सखकियां प्रतीति"सन्दिग्धोऽभिशस्तरः । अव्यन्तवासिनो- 

नैहिकब्रह्मचारिणः । इति प्रतिभूविधिः । धनप्रयोगे हौ 

“विश्ासहेद प्रतिभूराधिच्च यथाह नारद्: | विच्रम्भद्ेठ 

हाषन्न प्रतिभूराधिरेष चेति"? । प्रतिभूजिङ्पित; " मवार. 
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चप्राधिस्तु विस्तरेत्ताधिगब्टे ७११ षादौ निष्पितः | 

अल विषः वौरमिण व्यासः “सबन्वे माग आशोतः 

षटोभागः सचगनके | निराधाने हिकयतं मासलाभ 

उद्)ृतः)' अन आघानपद्' प्रतिभुषोऽभ्व् पलच्तणम् । 

तलो नारदः ।"स्यानलाभनिभित्त यंहान्रहणमिष्यते । 

तवृङ्गसोद सिति ज्ञेयम् तेन इत्ति; कक्षोदिनाम् ` स्यानं 

सूलघनखावस्यान' लाभो द्धिः तचिमित्त ततप्रयोज- 

नम् । कुसोद चन्दाथं माह टह ०। ““कृत॒सितात् सौदतञ्चंव 

निवि शद्ध; प्रग्टद्यते । चत्गुणः बाष्टयुण' कुमीद् ख्यम्टणा- 

कतः?) | कतम्िात सोद्तञ्च अधमखौत् दत्थ :| उड्खौ 

विशेषमाह स एव  “टङचितविधा प्रोक्ता पञ्चधान्दौ; प्रको- 

सिता । षडविधान्यं; समाख्याता तत्वतस्ता निबोधत । 

कायिका कालिका चैव चक्रटब्बिरतोऽपरा | कारिताष- 

शिखा उदि गलाभस्तयेव च । कायिका कम्प्र संयुक्ता मास- 

खाह्याते कारिकः. ठद्धं $डिदक्डद्धिः कारिता ऋश्णिना 

शता । प्रत्य ग्टह्यते यः त॒ शिखा इन्िस्तुसा ख्टता। 

स्ह्ात्तोभ; फल' देलात् भोगलाभः प्रकोत्तितः” कं - 

संुक्ता कायिका यत्र बन्धकोरतस्य गवा ददे हनवहना- 

दिक को ठद्खितेन स्थापितं तन्न सा कायिका! यथाह 

व्यास; “दोदयवाद्यकम्बुता कायिका सचदाद्ता? प्रत्यहं 

ष्यते या तु शिखा टद्स्तु सा ख्टेता । भिखेड वङ्धैते 

नित्यं शिरग्डे द्ाच्निवछते | मूले दते तयेवैषा शिखा- 

दद्धि वत्तं ते । परमटडधौ विशेषस्ततव इ ° “हरये 

दियुखा इद्धि ्ियु खा वच्तङृष्यके । धान्ये चत णा मोक्ता 

शदवाद्यलवेष च । उक्ता पञ्चयुष्णा थाके वोजेच्ौ षड््- 

श्ण टता । कवस्त हमद्योष् द्विरदा मता । 

गुडे मधनि चंवोक्ता प्रदुक्तं चिरकालिके” ङष्यं ्रएरो- 

खादि शदः कसे्रफलं धान्व्य एधग्गु हणात्तद्तिरिक्त' 

एष्मफलादि । कात्वा. “तेलानाद्चौव सेषं मद्यानामथ 

सध्थिषाम् | दिरद्युणा न्नेया गुड्ख लव्रणस्य च" । 

खबेधां सपप्रकाराणां सर्वत्रान्व्यः। शुडादौ विभक्तिव्यत्ययेन 

खः खेत्यन्वयः । वसिः “वज शुक्रिपरवाानां इनन रजतस्य 

च | दिगुखा च्िष्यते दडः सतकालादुसारिणो" कात्यार 

तिष्ठते हि- 

यणादद्विः फलकेटाविक्ख चः" फलं फलजं कापासादि 

च्याविकसाहचय्यात् कंट कौटोद्धवः भङ्ष्छत्रादि आविकं 

कम्बलादि । वासिठः' "तास््रायःकांश्यरीतोनां घणः सोष- 

कव्य च | बरिरुशा तिष्ठतो एङि: काकात् विरलतदखय त्" 

“मखिषक्राप्रबालानां दुव रजतस्य च । 
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शिष्ण् ;“अतुक्तानां विगुणा" देथाचारमेदादुक्तायाः खब- 
(8 © 

प्रकारब्धरन्यथात्वमाह नारदः "ऋणानां सावभौमो-.. 

ऽव विधिद्धिकरः श्टतः। देशाचारस्थितिस्लन्या यत्रख- 

मवतिडते । दिय" तियुखञ्चोव तथान्यस्ि'चतृगं णम् । 

तथाष्टयुखमन्यखिन् तन देयेऽवतिषते” । द्र व्येदेऽ्तवड . 

इमा टषह० “ह णकारे टका खन् किख चमा स्थि वम्र 

थाम् । हेतषुग्रफलानाञ्च दद्धिस्तु न निवर्तेते । 
किख दछराद्रयोपकरण' द्रव्यविशेषः । वसिष्ठ; 

“दन्तचांस्विष्टङ्गाणां मुखसयानां तथेव च । व्यक्तया उदि- 

रेतेषां एष्यभूलफलख च"युष्यादौ पूर्वापरविरोधः अधम. 

आअत्यपे चानपे काभ्यां समाधानोयः । िखादङ्गयादौ इद्धेर- 

र्या ठ “शिखाट्चिं कालिकाञ्च फलभोग' 

तथैव च | धनौ तावत् समादश्यात् यावन्ूल' न चोधि- 

तम्" “कविदनङ्गोशताऽपि टर्भवतो्याद्" विष्ण; 

“यो खडोत्वा ऋण" पूरे चोदाद्ामीोति सामकम् | नद 

दयाज्ञोभवः परात् तदहादुटक्िमाप्र.याव्"' सामक सम 
मेवाषृड़क' श्रोदाखामोति प्रतिशन्येयैः ख इति पद दा- 

नकालोपलक्षणम् | ्ङ्गोकाराभावे कचित् विषये इडय्- 

भावमाद् संवण०््न द्धिः स्त्रीधने लाभे निःचिप्रे च 
यथास्थिते । सन्दिग्धे प्रतिभाने चयदि ग खात् खयः 

छता" 'सत्रोघने ““अधि विन्नस्तिये देयमाधिवेदनिकः समम्?” 
इ्वयुवयादयक्तः च्छिये दाते धने स्तीगुल्कधने च लाभे 

कष्य द्यावे बाखिज्याद्् तुपनने अये च कालातिक्रमेऽपि न 
द्विः । काल्या ° “धम्बोङत्यासवद्युते परमूल्य च सवदा । 
स्तोशुल्कषु न द्विः खात् प्रातिभावयागतेषु च” धली- 
न्ये णतिश्त्यादत्ते, दयते सतख पराजितं च चरा 

एाणाथेमुे क्रोतद्रव्यख परस्य मूल्ये प्रातिभावया- 

गतेषु सन्दिगधप्रातिभाकषरामतिषु प्रायक्गसं वत्त वाक्यौवा क्यत्वात् 

च्यल्र सदेति वियेषणश्् याचनेऽपि न द्विरिति 
चनाथैम । वाक्षः “न वद्खते विरस्य' च मद्यश्ुल्कप्रतिश्ु- 

तम्" । शर्क" धड़ादिदेयं राजकरादि । पूर्खोवधौ ऋश्य 

दानासाम््यै विथेषमाह मचः “णं दात॒मथक्तायः 

कत्तं मिच्छेत् एनः क्रियाम् । स दत्वा निजितां ष्टि 

करणः परिवर्तयेत् । अद यित्वा तत्रैव हिरण्य" परि- 
वत्तं येत् । यावतो, सम्धवेद शिस्तावतीं दातु महेति । चक्र- 

दङ्किं समा््दो देशकाखथवस्ितः। अतिक्रामन् देथका- | 

दौ न ततफच्मयाप्र यात् । निजितां रभ्यत्वे नान्माधौ- 
नल्वः नौताम् । करणमन्यड यले कुयात् । अद्चेयित्वा 



अठ वा० भागय 

अऋटणा { १४२७ 1 

साल्तियो देयद्धप्रमदथयित्वेव अधमखन भया 
एतावती ृद्धिरियन्य्म.लमिघयेवमङ्खोकारणेन देयसुणः 

परिषत्तंयेत् सटद्धिकत्वे नाधिकतया अन्यथाभ।१५।पाद्नेत् 

तदेव पते सालतिमज्ञे ख्यम् तञ्च यतं ट्ख तदा 

दात॒ शक्रोति तावर्तीं दत्वा लेख्यं काये तथा- 

छते खति द्वियुखातिक्रमेण इद्धिभेवतौयथेः तथाक्ृते च 

एदवेरपि शृद्धिः तख सश््विकख मूलस्यानोयत्वात् 

यथाह इृह० “पूखखौवधौ शान्तलाभमृणम् द् माहये- 

दनो | कारकेहा ऋणो लेख्य" चक्रटदिव्यवस्यया । दियण- 

स्लोपःर ज्यौ चक्रिः प्र्टद्यदे । भोगलाभस्तथा ततर 

सूल श्यात् सोदयम््यम्'' चऋणग्रहणोपायाच्च भिता० 

चक्राः उपायशब्दे च !३५५् ° विस्रोण द्शिताः । खव 

विमध्ये सटद्धिकसषैणं द्ानासम्भवे क्रमेण दाने स- 

लेख्यप्रयोगे लेख्ये {लि खित्वव द्ानप्रकारमाह यान्न ०। 

"“लेख्यसख ष ऽभिलिखेदत्चाटत्वखिको घनम् । धनो 
बोपगतं दद्यात खडसतपरिर्चि्धितम् "उपगतशब्दे १२०१ ० 

श्याख्यातम् । विष्ण् : “ऋशमयदाने लेख्यासच्धिघाने चो- 

कलग स्लिखितं दद्यात्? (रर्सिंद) प्रवेशपलादाने विशेष 

भाह नारद्ः। `श्टोत्वोपगतः ददादणिकायोद्यः 

धनो । अददयाच्यमानश्च शेषहानिभवाप्रयात्” “उद्यं 

पराप्रम् । सर्वखंदाने ठ कण्लेख्यच्छेदनमाह “दत्वं ̀  

पाटयेज्ञे ख्य' शुद्ध वान्यत्त् कारयेत् । साश्विमञ्च भवे- 

द्या तह्ातव्य' ससाचिकम्” या०। 
ततनाथक्तौ पिथेषमाहइ काल्या० “शवनदानाषह' बुद्धा 

ाधीनः कम्प्र कारयेत् | अशक्तौ बन्बनागारे प्रबश्यो 

जाद्धण्णाहते" । अशुभकभेकार' बन्वनागारप्रनेथनञ्च 

राजावेदनपूकमेव कार्यमन्यथा द्णडमा ह काल्या ०।५यददि 

छयष्दावनादिटमशुभ कर्म॑ कारमेत्। प्राञ्जयात् साहस 

पूथेमणान्् च्येत चख्छि कः''अनादिटम् रान्नाऽजिमेदितम् । 

ऋणदाटएत' भथेषयति कात्या० “ऋण त॒ दापयेत् 

इनम् यदि व्याद्धिरुपद्रवः | द्रविणाडख धये नान्यथा 

दापयेत् चतम् । व्य्षनाभिक्षते ले बले वा यत् 

परदण्छते । दरश्यददापयेत्त ठ तस्याभावे षुरन्वु इत्" 

कुटम्बाये' तस विथेषमादह दृडह० ““पिदटव्यश्नाद- 

उबस्त्रीद्ास्थिष्यादजो विभिः । यत् र्टहोत' कुटम्बाथे तद् 

ष्टो द्ातमद्ति” | नारदं: "शिष्यान्तवासिद्ासस्त्रप्रंष्य 

खयक्षरञ्च यत् | कुटम्बहेतोयत् लप्र दातव्य तत॒ कुट- 

न्बिना'” यिष्य बेदशिष्यः अन्तेवासी िलसथिषवः | 

५८ 

जेर 

“टुम्बाधेमुणं द्यति” कान्या “ुटुम्बाथै- 

मधक्तो त॒ र्टहोतं वप्राधिते तथा । उपञ्चवनिमिक' 

च विद्याद्ापरत्क्षतन्तु तत् । कन्यावेवाह्िके चैव प्रोत- 

काव्ये यत् रतम् | एतत् सवे प्रदातवदु कुट्म्बेन ठतः 

प्रभोः" । एल्ङंते विशेषमाह नार०“प्रितरेव नियो- 

गाहा टुम्बभरणाय वा 7 छतं वा यण ङच्छरो टव्यात् 

त्ख तत्पिता” । स्तिया परति तसख'दाने विगेषमाद् 

कात्या ° “मन्तं कामेन या भरन्तौ उक्ता देवमुण' त्वया । 

प्रतिप्रन्ना च सा दाप्या धनं वद्याितं स्त्रियाम्? । नार 

“दव्यादषत्रा विधवा नियुक्ञा या छमूषेष्णा । या वा तद्धि 
कथसादद्यात् यतोरिकथमुण' ततः” । भातुनिरषैनत्वे- 

$पि ततृशवखे' एत्र ण देयमाह” नारदः “षिणो ठ 

सष्ठत्ष्टज्य पुल स्तौ यान्यमाश्रयेत् । तसा ऋण" हरेत् स” 

निःखाया घुत्रणव तु? बधनत्वे ताण्ोढेव दद्यात' यथा- 

ष कात्या०.“बालघुल्राधिकाथ खात् भनार" वान्यमा- 

शिता । खाचितस्तमृण' दद्यात् बालषुलाविधिः ख्रतः'”| 

च्छदिभक्तखे विथेषमादह षिष्ण,; अविभक्तीः कतन्डणं यद्किठति 

स द््यात्"। नारदः “पिद्टव्येणाविभक्तनम्ाला भा 

यदं कतम् । माला षा चत् कटुम्वाये ददयुस्तत् खर 

ऋ््यिनः'' अ विभक्तकाले कुटुम्बाय तम्र विभक्तैःःपि 

देयमाह भदः । “सहोता यदि नष्टः खात् कुटुम्बा्े 

कतोव्ययः। दातव्य' बान्धतैखत् खात् प्रविभक्तौरपि खतः। 

कौमटतसमाद् जात्या । “लिखित क्तकः वापि देयः 

यत्त, प्रतिचतम् 1 परपूवं स्तियं तत्त, विद्यात् कामत" 

न्धणाम्” सत्तक' लेखरङ््ितम् । अनेकधनिखसः7ये 

विेषमाङ् काल्या ०। “नानं खसवाये त यद्यत् पूषैरतः 

भवेत् । तत्तदेषापरतो देय' राज्ञः खाच्छरोर्रियात् प्रम् । 

एकाहे लिखितः यन तत्र कुयौडण सभम् । पहणः 

रुण लाभमन्यया तु यथाक्रमम्" । भिन्नदिवसे कत 

खोलियपू्कं देयभ् । एक(दनङंतननखं समवाये युग- 

पटयम् ्नाल्सत्वबडत्वयोस्त तददुसारेख भागः परिकल्पय 

देयभित्यथः; । अत्र विभेषमाइ काल्या “यस दरव्येख 

यत्परय' साधितः यो विभायेत् । तदुद्रव्यस् णके 

दातथ्य तश्च नान्यया" यडुत्तमखात द्रव्यं ग्टहीत्वा 

बाणिज्ादिक' क्डोति तस्मात लब्धधघनः तखाः एव 

देय' तत्सत्त्वे नान्यौ दर्थः | पैतामडहपित्रख - 

ग्रोरखे देवतामाह् ठ्ध० “पित्र पवेमण' ठेव 

पञ्चादात्ोयमेव च। तयोः पैतामह" पव' देयमेमख 



ऋणि 

< 
खदा । भित्र विद्यमानेत् न च पुत्रो धन इरेत्। 

देय' तद्धनिके द्रवयं मृते पौलरसतु दाष्यते। ण" माटक- 

णेऽपि “भातु्दह्ितरः थेषमुणात्ताभ्य ऋतेऽन्वयः” या ० 

उक्तेः। एतपौनादिभि्देय ऋणे विशेषमाह विष्ण : ̂ध- 

मख्राह्िि प्रते प्रब्रजिते वा हिदशथाः समाः प्रोषिते 

वा तत्यत्रपौल देव ' नातः परमनौक्चभिः” प्रेते अप्राप् 

ववार विं शतिवर्षात्तरं, संन्यस्ते प्रोषिते च सर्गखयैव तत् 

कालोत्तरं देवम् । एतद्ध खप्राप्रधनख ग्टह्ोतधनख त तत् 

च्षणाहेयता ऋणावशे घधन पणस्य व प्रायक्तथास्त्रसिद्धेः । 

ऋटणापकरणाभावे टोषमाडइ व्याः “तपसो वाग्नि- 

होली वा ऋणदान् नियते यदि | तञ वाग्निहोतरञ्च 

सैः बद्धनिनो भवत्" । अन्यक प्रण्यसान्यन सं क्रमाप्रस- 

ज्य सिश्दा्धकद्दता तेन तत्ततेणयनाशकतेति प- 

क्षभङििऽयेः कया <ज्ङ्खारादिकमादाय खाभिने 

न्म इदा य: । कमत द्सो भ्टयः.स्त्रो पशुर्वा नायते 

बरे› तथा नारदे, “याच्यमानः न दद्यादयं ऋणं 

वापि प्रतियम् । तदूटरव्यं वद्धेते तस्य यावत् कोटिशत' 

भवेत् ! ततः कोटिशते पूर्य गेदितस्तेन कमणा । अशः 

खरो इणो दासो भवेच्जन््नि जन्मनि" तेनृखां नपक्रियाया 

शक्तपश्चादियोनिप्राप्निेठडरडटजनकत्वृम् ¦ चऋणयहण- 

मेव धापड्ेठः तच्छोधनद्य तन्ना शकते ति द्वार आह ख । 

ऋणा वन्.लि° छख-निप् दोर्धश्च ; कणवात | “कखा- 

बानं न प्रतयन्त सगे" क ०१,१६९.७ | कश्ावानम्धण- 
, कन्स्?.भा०। “कावा निष्यद्धनम्" ऋ०१०,१४,१० । 

ऋणान्तका ए० कणमन्तयति अन्ति-नामधा० खलल । मङ्ग 

सपे ब्द्रत्रा०तत्सेषने क्मोचनान्तद्य तथात्वम् । 

ऋणापकरण न०६ त.) फश्यथोधने कथापनयनादयोऽष्यन | 

ऋणिक नि० कणमस्य ख ठन् । ऋथयुक्तो ( खातक ) 
शख" प्रतिद्तवप्र मृणिकेस्तख् तडनम्'” या ० । 

ऋणिन् लि रभस्यख इनि स्तयां ङीष् | भ्णयुको 
, (खातक) कखोन स्यात् यथा पिता? खट | “समा- 

भेऽय णो नाम सखहस्तेन निवेथवेड्" | “जाय - 
मानोवे नाह्मणएस्तिभिसकदंयो भवति" शतिः । 

ऋणिधनिचक्र न ० तन्नो सा्धयमन्तु माशुभन्नानाये" चकु 

मेरे तञ्ककुरेखनप्रकार उक्तः तन््षारे “अथ णि 
धनिचक्रम् । तद्यया शट्रया० “कोषान्ये काद््थैवे वेदेन 
पूरितानि च । अकारादिडकारान्त' लिखेत् कोष्ेष तन्त्र 
चित् । प्रममं पञ्चकोष छुसदोषैकमेण त् । इयं यं 
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लिखेत् तन विचारे खलु साधकः । येरेषेकैकशोवर्न् 

कमतस्तु लिखित इषोः | षटृकःलकालवियदग्निशशचद् 

बेदखाकाशग्यून्यददनाः खल साध्यव्खाः | युम्मह्िप 

्वियदम्बरयुक्थशाङ्व्योमाश्िवेदशशिनः खल बाध्य 

काणाः नामाच्छलाद् कठा द्रजभक्कथेवं च्रात्योनयोरधि- 
कथेषसुणं धनं ब्यात्”। असा्ैः साध्यवर््रन् लरब्य ञ्न- 
पेण एयक कतान् षट्कालाद्य् ग णित) न् (जिखितान्) तथा 

साधकनामाच्चराणि खरव्य इन ख्पेण छथकटतानि युन्भादयै- 

रङग णयित्वा (सकल) खष्टसं ख्याभिद्क त्वा उभयो; साध्य 
साधकयोञ्चाधिकम् ऋण घं ननं स्नात्वा सन्त्र दद्यात् । 

मन्लञ्च द्यो भवति तद् भन््ः शभदायको भवति चनी 
चेन्न । तन्त्रान्तरे “मन्बस्लृ्ो शमफलोऽष्यशभो धवो च 

ठल्यो यदा षमफलः कथितो छनौन्द्रं :"' । अन्यद ““न्धे 

ष्छसयुमवाप्रोति धने च विफलेभवेत् । शये ठप्रार्नि. 

मात्रेण सवंसिद्धिस्तु॒ जायते” तथा रुद्रयामले “मन्त्र 
परद्यधिकाङ्ः खात्तदा भन्तं जपेत् छधीः । समेऽपि 

जपे न् मन्त्रः न जपेत् ठ ऋणाधिके । शून्ये खडदय विजा- 
नीयात् त्यात् छन्दं विवच्ययेत् । “तथां इन्द्र चने रबिप- 
खदशतवेदःङयादुधादनवभिगुचितानघ साध्यवान् | दि- 

ग॒मूगिरि ्तिगजाग्नि्ठनो षुषेदेः षड़वङ्किभिस्तु युष्थितः नघ 

साधकार्यान् "इदन्तु वचनं विष्ण. विषयम् राभाचनचन्दरिका 
्टतत्वादिति केचित् । वस्तुतस्तु पूर्वद्धोव विवर तथा 

हि इृन्द्र्चनेलेष्वादयनन्तर ““नामाणं कोलाद्रमथाभि- 
न्यात् रक्ादिरद्राङ्कगतक्रमेणः। वक्त शद्रयामले 

“साध्याङ्कान् साधकाङ्ांच पूरयेद् पहरंख्ययः । र्पति व 
छइतेऽटाभियेच्छेष' लायते स्फ़टम् । तदङ्क कथ्याम्यन 

एका द् ण्ट स्थितम्” इत्य क्रा षट. लेत्याद्य क्म् । प्र- 

कारान्तर यथा नाभाद्यक्चरमारभ्य गावत सन्ल्ादिमा- 

चरम । निधा लत्वा खरभिन्नं तदन्यदहिपरीतकम्*। अलया 

साधकनासाद्य्तरतोगणनया यावत् सन्त्रादिमाकरम् वत्- 

संख्यां {निधा सत्वा सप्रभिद्क त्वा धिकम् कण रोश्ग'घनं 

ष्यात् । तदन्यदिति न्त्राद्यच्चरभारभ्य यावत् साधकाद्य- 

क्षर" भवेत् तावत् सं सप्रगुखां रत्वा बिभिकूरेष् । 

ऋन्यञ्ध “साध्यनाम दियुखितः साधकेन समन्वितम् 1 अ~ 
रभि इरेच्छषः वद्न्यहिपरोतकम्'' | न्धे; साध्य 

नामस्लरवगरञ्चनभेदेन दिगुष्णोकत्व साधकनाग््रा स्तरवयञ्च- 
नमेदेन भिक्छित' लत्वा व्यदमिशरेर अधिकम् कषः 
ओष धनम् | तदन्यदिःत शाधमनाभ सखयवपञ्जममेरेन 
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हिगुणोलच साध्यं न युक्तः लला अटभिष्ेरेत् । नामय 

कप्रक्रारमाहइ पिङ्गलामते । “प्रसिद्ध यङ्गवेन्नाम किं 

बाख जन्यनासतः] योनां पुषपप्रातेन गुरुणा यत् 

कतं भवेत् । लोकप्रसिद्धमथयवा माला पिना तथाल 

तम्" । यामले “श्वप्रोजागन्तिं बेनासौ दुरसवच्च प्रभाषते 1 

वदत्यन्यमनमस्ोऽपि तन्नाम साद्यमन ठ् । षनत्कु- 

भारोये “"पिदमाटलतं नाम व्यक्घा शरमादिदेषकान् । 

श्रोवखंद्च ततो. विद्वानु चक्रेष योजयेत् क्रमात्" 

ऋत् गतौ न॒द्यायाञ्च सौलः सकऽसेट् सावधातके ईैयङः खात ९ 

काचैघाठके वा यक दयङभाये पर° | ऋतोयते कतो - 

योव ऋतीयताम् आार्तीयत | श्ार्तीविट खार्तोत् | 

= तोयामू्-जभूष च्या चक्रो चानत्ते। ऋतोयिता- 
- रसिता । ऋतोयिषीद् ऋन्यात् | कतोयिष्यते च्स्ति- 

ष्यति) खत्तौयिष्वत ्यारसिष्यत् | कतोयमानः भाषे ख । 

ऋतीया । ““त्ञान्नतीविरन् ख योरहेवं विदान् नर्तौ 
अतेऽप्रियं दिषतां करोति? यत० ,४,२,९ । ते हर्ती 

अभाने ऊचतुः ३,६,२,९ । वहं सेनायां च सनितौ 
चर्तीयन्ते” ८,६,१,१३ । 

ऋत न० क-क्त । "तदब्छथिल न्नव "निके नाद्य 

ल १उपजोवडन्तिभेदे मोखे, श्जले, “तन तं पातु 

अतथारदाय" ऋ० ७, १०१,६ | (कतलदकम्'"भा०। 

“भ गावो नत्तनृच्धतं लश्प्तिरस्ल इन्दर् ! "ऋ ०७।,२१,४। 

<ऋतददकम् "भा ५५"कतद्य धाराः चदुषा इहानाः" कर 

७,8२,४५गोजा कऋग्जा कद्रिजा तस् "कर ०४१४०१५ । 
9 क्सेफले “त' पिभन्तौ छशतख लोके ”खतिः ५ प्रिये 

भाग्ये &सानखादिसल्ये च । जदोप्र, पूजिते च नि०। 

यन्न पुज “प्रीताये खारूदताय पतये? चण १,१, 

९७,२ । “ऋताय यन्नाय' भा० | “चार् ताय 

घोतये ९.१७ ८ | “ऋताय यन्नायण्भा०१०८ये' षु" । 
“एव ते योनिष तायुभ्ब म्” यजु ०७,१० “शऋतावुभ्यां 

भिलावरुथाभ्य म् । कतथब्टोन ्व्बिः च्छायुणब्टेन 

ष्णः "वदद ० ¦ “ब्रह्म भा चतं गह्य हि मिनो नद्य 

यपरतं वर्ण एवायुः??णत०जा०३,१,४,१०। 1 १ खादित 

नथ | छनं वत्मभतं सत्यम्" यजु ° ११,४७, "तमा 

दिव्यः" बेददो० । तिति मन्ताव्ययमिति त न्याय्यम् 

"कतस सत्यञ्चाभीद्धात्'' अषमपेयोक्त : १२परब्रह्मण्ि | 

“कतमेकाक्वरः जधा ष्यः स्थामनन्तकम् "ख १ स्ये 

ब गाक्यादौ | “दर्लो वाचसतां कन्त महि त्वरि 
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न्दम "भार खाश्चण ६७ । “तञ्चात् साच्च" षदेदतम्'? 

“काश्य ' एच्छेढतं दिलान्"भनुः । “समेतदतं मन्यं यन्या 

वदसि केशव ]' गोवा १४तहति च लि०। !५कतदेवना- 

सके देवभेदे ु०।*ऋतदखय हि शुरुधः सन्ति" ऋ०४,२९,८ 

“तख कतदेवख” भा० । “गर्भमुतस्छतिः'" क° ६, 

४८,५. । “कतख यज्नखोदक्ख वा पतिः भाण्एषो. 

खडागमः ^ तविद्धि स्यः" ऋ०१,१४५,५ । तद्य 

यज्ञस्य जलख वा चित् चैतयिता ज्नाता'ःभा०)! १६बज़्- 

क धिभेदे कतश्च सत्यञ्च घव वरुण” यज् ०१७,८२ । 
ऋतजित् ए* ऋतः जयति जि-करिप् दैत° । शयलभेरे । 

“^त्वष्टा च जमदग्निश्च कम्बलोऽथ तिलोत्तमा | बद्यापेतो- 

श्य ऋतजित् शतराद्वञच सत्तमः । माघमासे वसन्त्येते शप्र 

सले य ! भास्करे" विष्छ्° १० ०।.जह्मापेतो बह्भरा्तषः 

कतजित् यच्तभेदः ` श्रीधरः | रयन्नजयिगिनि लि ° “क तजिद्ध 

सत्यजिञ्च सेनजिच्च षेणञ्च अन्तिभिमस दूरोऽमिबच गणः'' 
यज्. ० १७१८१ । च्य ज्ाग्ने धौमप्रियभेदः “सप्र तेऽग्ने ! 

समिधः, शप्र जिह्धा,; सप्रदषयः, सप्रधामप्रियाणि । 

सप्र टोला; शप्रघा ता यजन्ति | सप्र योनीराश्टणद् रतेन ` 

स्ताहा” यजु० १७१७९. इय्,पक्रस्य “खन्नेः समिधादिसप्र- 

सप्रकोपक्रमेणु धामप्रियष्पमध्ये तद्याभिघानात् । 

ऋटतद्य् स्न बि ण्कतं दय॒न््र कों दीरि्वांऽखय । १ सत्येन दोग्य- 

माने २ सत्य श्ल च । र्त" वदन्न तथ म्र! सब्य' वदन्त 

इत्यवसेन् !" ऋ ० २,११९,४ | हे कतदय् जन! तेन 

दीष्यसान ! सत्वयचख्क ! धा” भा | 

ऋतधामन् इ ° ऋतं धामा । विष्णौ लिका० । “कतः 

प्रियथाक्य सामगानंधाम स्यानमश्य। शवाभभानस्वानयुक्ग 

लि° “क्वधामासि सत्यति; "यजु ०५१३२ । “कतं साम- 

गानं घाम स्वानमसखाः सौ दुभ्बया :*वेददो ° छतं स्म 

विनश्रं स्यानमख | श्यटिनशरश्यानयुकते लि०।'कता- 

बाद्तधासाग्निः” यल्ल,^ १८,१८। $द्न्दरमेदे सच 

हादशमन्वन्तरोयः इन्द्रभेद्ः। “भविता श्ट्रसावयौ 

राजन् दाद्यमो महः | ष्दतधाभा च देबेन्द्रोदेवाच् 

इरितादयः'” भाग०८,१९,१९ | ५यडवष्छे पभेरे । 

“कद्कख कपिकायःं द॑ ऋतघामाजवावपि''भाग०२,२,२१। 

ऋतध्वज इ !बह्यर्भिभेदे ।“कुमारोनारद णुरिग्य् पकम्य" 

““ह्िरययनाभः कौशल्यः तदेव कतध्वजः। एते परे च 

विडयाञ्रन्तिश्नानद्ेतवः'" भाग ६,१५.११ | रिते च 

तताम कथने “न्यम दुसंह्िनिखोमडान् शिव ऋतध्वजः 
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रेता भवःकालो वामदेवो ्तव्रतः"भाग ०३,१२,१० । 

ऋतनि लिण्कत' जलं यन्न" वा नयति नो+किप् वेदे नि० 

खः । आदित्ये तख जलदायकत्वेग उदयेन यन्न 

प्रवत्तंकत्वेन च तथात्वम् ।“यो राजभ्य ऋतनिभ्यो ददा- 

शः” ऋ०२,२७,१२ । लोके त् कटतनोौरित्ये व । 

ऋतपस दथवंग्यो च्टपमेदे । “भगोरयद्तो राजा” द्यप 

क्रम्य ““च्युताजित्चुतस्यासोढतपसौ महायशाः द्- 

व्या्च्ृद्यन्नोऽयं राजा नलखखेा बलौ । तपर च॒त- 

चासोदात्तं परिंर्मद्ोपतिः” हरिव ०१६अअ० ' वयव 

नलेन स््यसन्तद्हदयन्नत्वज्च भा०व०७र्अण्ट्शित"यथा 

““एशखक्तो नलेनाय तदा भाङ्गादुरिन्टःपः | आससाद वने 

राजन् ! फलवन्त' विभौतकम् । त' दष्टा बा्कं राजा 

त्वरमाणोऽभ्यभाषत | समानि खत ! पश्य त्व सद्ुधराने 

परमं बलम् | सर्वः सवे न जानाति स्वन्नो नास्ति कञचन। 

नैकत्र परिनिष्ठास्ति स्नानस पुरुषे कचित् । दक्ेऽखिन् 

यानि पर्पीनि फलान्यपि च वाक || पतितान्पि 

यान्यत्र तल कमपिक शतम् | णकमलराधिक पल" फल- 

मेकञ्चु वाक । पद्धकोद्योऽय पलाणां इयोरपि च शा- 

खयोः। प्रचिरलह्यखशाषटे दे याच्चाप्यन्याः प्रशाखिवःः | 

चराभ्यां फलसदस्ते दे पञ्चोनं शतमेव च । ततो रथम 

ख्याप्य राजान वाड्कोऽज्रवीत् । परोश्चभिव मे राजन् | 

कलयसे शत्र कषण । । प्रत्य्मेतत् कर््ताखि शातयिता 

विभौवकम् | अथाल गणिते राजन् ! विद्यते न परोक्षता । 

प्रत्यच्तः ते महाराज ! शातविष्वे विभोतकम् । अहः हि 

नाभिज.नामि भवेदेव न वेति वा| स्ङ्खाद्यामि 

फलान्यस्य पश्यतस्ते जनाधिप ! । चूतमपि वाष्णयो 

रश्मीन् यच्छतु वाजिनाम् । तमज्रोन्पः शत नाय 

कालो पिच्रम्बितुम् | वाङ्कस्व्रवोदेन' पर' यन्न" समा- 

स्थितः । प्रतचस्त खतं त्वमथ वा त्वरते भवान् । 

रष याति शिवः पन्या याह्हिवणष्णय सारथिः | चन 

वोदतुपणस्तु खान्वयन् कुरुनन्दन ! । त्वमेव यन्ता नान्यो- 

ऽज्ि एथिव्यासपि बाद्क | | त्वतक्रते यात॒सिच्छा्ि 

ज्रदभां इयरोतिद् ! | शरणः त्वां प्रपञ्नोऽखिन विन्न 

करेमहेति | कामन ते करिष्यामि यमां वच्छयसि 

बाद्क | | षिदरमेण यदि यात्वाद्य र्य" द्ेयितासि मे। 

अध्रात्रवोद्वाह्धकस्तं संख्याय च विभीतकम् | ततो वि- 

दभा याखानि कुरुष्वौवः वचो मम । अकाम दव त 

सजा गणयसेव्युषाच ऋ) सोऽवतीर्य रवात्त.ेः शात- 

यामास तं द्रम् । ततः स विद्धयाविष्ठो राज्ानभिर- 

सव्रवीत् | गणयित्वा ययोक्तानि तावन्त्येव फलान च । 

त्यद् तमिद्" राजन् | टच्वानद्धि ते बलम् । ओ्रोठमि- 

च्छामि ते विद्यां ययेतज ज्ञायते छपर ! | वह्वाच ततो 

राजा त्वरितो गमने चपः | विद्धचष्हृद्यन्न' मां सङ्खधाने 

च विशारदम् | वोङ्कस्तच्वाचाथ देद्ि विद्यामिमां 

भम । मत्तोऽपि चाञद्ृद्य' ग्टहाण पुरूषपेभ | कलप 

संततो राला वाङ्कं कायैगौरवात् । हयन्नानख लोभाञ्च 

त तथेत्यबवीक्वचः । यथोक्त त्वः ष्ट्डाणोद्मच्ताखां 

द्य" परम् । निक्तेपो भेऽश्वह्दय' त्वयि तित वाड्- 

क ! "| नलख वाङकच्छदा टपतासप्रवरयः अन्त, उक्त यथा 

“क ठेपखपऽपि शुखाव वाह्क्च्छद्धिन' नलम् । दमयन्त्या 

समायुक्त जषे च नराधिपः | तमाना् नलः राजा 

च्मयामास पार्थिवम् । सच त शमयामास हेतभिबुं- 

दिसश्तः } । स सत्तो महोपालो नेषध विद्खिता- 

ननः | उवाच वाक्य तन््वन्नो नेषध' वदतां वरः! दिष्या 

समेतो दारैः खौर्भवानित्यभ्यनन्द्त | कञ्चित, नाप- 

राध ते रतवानखिनेषध ! । न्नातवास वसतो मडु- 
ग्ट वद्धाध्पि  । यदिवा बुद्धिपूर्वाणि यद्यबद्धयापि 

कानिचित् | मया ठतान्यक्ताग्यकरि तानि त्व चन्तुमम- 

ष्सि | नल उराच । न मेऽपराध' कतवांस्वः खल्यमपि 

पार्थिव | | तेऽपि चनमे कोपः चन्तव्य' [ङ मया 

तक्र । पूर्वै यपि सखा मेऽसि सम्बग्धौ च जनाधिप || अत ` 

ऊशच॑न्ड भूयस्व' परीतिमान महसि । सर्धकानैः सुवि- 

हतेः छखमखू्रपितस्लवि । न वथा सष्टे राजन् ! यथा 

तव च्ट््े सदा| इद्द्धौव हयन्नान तदीय भवि तिष्टति। 

तडुपाहन्त् मिच्छामि मन्यसे यदि पार्थिव ¦ । रहक्ता 

ददो विद्यामुत पराय गेषधः |स चे तां प्रतिजपाड 

पिधिच्डन कमा । ष्टकोत्वा चाश्द्ृदय' राजन् | 

भाङ्गाद्वरिन्डैपः | । निषधाधिपतेच्चापि दन्वाक्त्दयः 

न्धप*' | भाग्व० ऽभू ऋ* । ^ककीटख नागब दम- 

यन्त्या नलु च । चतपर्णखख राजः; कोत्तन' कलि 

नाधनम्'" भा. “तपर सादतस्'' नैष | 

ऋ्हतपिय ° ऋत' खगादिफलं पेयं भोम्यमश्मात् | एकाद 

र्यागमेदे | “यः: कामतरेत नैःश्णिद्य' पाप्मन द्यामिति क 

तपरैयेन यजेत” खण चौ ०९,७,२५ । “निःस्त इख 

भावो नैःष्िद्धयम् य; पाञ्मनोने;ष्णिद्यभियोा गच्छेयमिति 

कामयेत स ऋतपेयनामबेन एकाडेन यजेत अस्मि | 
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पापं मयिनो तिष्ठेत् इतियः कामयेतःस ऋतपेयेन 

सजेतेत्यवः'” नारा००। सप्र शस्तोमकेषु पञ्चस क्रतषु 

मध्यो खगक।मकत्तं व्य ेक्रतभेदे च । "सप्रदथाः पञ्च" 

कल्या० २२.८,६ । इय् पक्रम्य “खगकामखत्त पेयः" 

१० खले दर्जितिः । 
ऋतपेशस् एु° ऋतसुदक' पेयोद्पमस्य । जलात्के वरुणे ` 

"वरूणाय ऋतपेशसे द्धौत" ० ५,६६,१ । 

कऋतप्सु इ क्रत यत्निवहविः प्यातिद्या-बा०करु । १यन्िय्- 

विरभोजके देवे । ऋत सय" शु रूपमख्येति । रसच्यखद्पे 
देवे च । “अन्त्यदनिनो वाश्तच्च,” ऋ० १,१८०.२ । 

“तद्य. यत्नियहविर्म्तयितारौ सत्यखद्धपौ वा" भा° । 

ऋतम् अव्य० ऋत-कमि । सत्यमित्ययं । ऋतम्भरः | 
चरलम्भर ए” ऋतमियन्यय' तदु बिभति अच । १स्य५,लके 

परमेश्वरे ^ततोगतो जह्मगिरो पडत ऋतम्भरध्याभनिवा- 
रिताः” भागण ६,१२.११९ | अक्तदीपान्तगेते २नदो- 

भेदे स्त्री । तख वर्षांखवभिधाय “तेष गिरयोनव्यञ्च सप्त 

बाभिन्नाताः" इव्त. “अरुणा स्णाङ्गिररो सावित्री 

प्रभाता ऋतम्भरा सत्यभ्भरेति मद्धानद्य :2' भाग० ५, 

२०,६ । पाव उक्त रविप्यासश्न्द समाधिख्यप्रत्ता- 

भेदे च स्त्रो ऋतम्भरा तत्र प्रत्ना” ० “तिन् समा- 

हित चित्त या प्रत्ना जायते तखा ऋतम्भरेति सन्ना 

भवति अन्वर्थां च सा सन्यभेव बिभि न तत्न विपय्ी- 

सन्नानगन्धोऽ्यस्तीति । तथा चोक्तम् “खा गभेनामानेन 

ध्यानाभ्यासरसेन च॑। निषा प्रकल्ययन प्रज्ञां लभते योगः 

छत्तमभिति”पा०मा०। तखाः थाब्दादिभ्यो विदेषादिकशक्त 

ततव ।“ताहमानप्रन्नाभ्यासन्यविषय विरेषा थत्वात्'' ० । 

“छुतमागमविन्नान' तत् सामान्यविषय' न द्या गमेन शक्यो- 

विभेषोऽभिधाव' कखयात् † न्धि विषेण छतस हेतः शब्द् 

इति | तथान॒मानं साभान्यपिषवमेव यत्र॒ प्राभ्चिस्तन 

गतिः वलनाप्रा्चिस्तत न भवति गतिरिव्य क्रम् च्प्चु- 

सानेन च सामान्येनोपसंह्ारः तद्मात् खताचुमानवि- 

षयो न विथेषः कञिद्स्लोति न चाख च्डाव्यवांडइत- 

वित्रलटस्य वस्तुनो लोकप्रतव्तेण यणम् 1 न चाख विथे- 
षद्याग्रमाणकस्ाभावोऽस्तिति'' समाधि प्रन्नानिर्याद्य एव 

स विशेषो भवति भूतष्टच्छागतो षा पुरुषगतो वा त्नात् 

चछतादमानप्रन्नाभ्यासन्यविषया सा प्रज्ञा वि्ेषार्थत्वा- 

दिति। समाधिप्क्ाप्रतिलम्धे योगिन; प्रन्नारतः 

सं्कारो नवो मवोजायते | समाधिप्रन्नाभवः सस्ता 

२५८ 

रोव्युयानसंस्काराश्य बाधते ब्य् धानसस्काराभिभवात् 
तत् प्रभवाः प्रत्यया न भवन्ति पात° भा०। 

“तज्जः संख्छारोऽन्यस स्लारप्रतिबन्धी” श० । 

^प्रल्ययनिरोधे समाधिरूपतिषते ततः समाधिजा प्रन्ना 

ततः प्रन्नाङ्लताः संस्कारा इति नवोनवः सख्काराशयो 

जायते ततः प्रज्ञा ततश्च संस्कारा दरति कथमसौ 

सस्कारातिशयलित्त समाप्राधिकार' नकरिष्यतोतिश्न 

ते प्रन्नाङ्लताः स'खकाराः कलो श्तयद्धेतुत्वात् चित्तसधिका- 

रवििष्ट' कुर्व्वन्ति चिन्त' हि ते खा््याट्गसःदयन्ति । 

ख्यातिपय्येवसान' हि वित्तचेदितमिति' पात०्भा° । 

विष्तद्धौतत् वाचस्यतिना । “अलरंव योगिजनग्रसिद्धा- 

न्व्ैसंन्नाकधनेन योगिशंमतिमादह । ऋतम्भरेति चाग 

भेनेति बेद्विद्हित' चवणश्क्तम् | अल्मानेनेति 

; ध्यान" चिन्ता त्राभ्यास; पौनःएुन्ये नादुकनः 

तख्िन् रष आद्र; तदनेन निदिष्यासनखक्तम्। खा- 

देतत् चअगमातुमानग्टद्धो ता यैविषयभावना प्रकर्षः लव्जन्द्ा- 

निविचारा खगमाुमानविषयमेव गोचरयेत् न खल्व- 

ज्य विषया चभवजन्बा संस्कारः शक्तोऽन्यत्र न्ञानः जन- 

विदम्, अतिप्रसङ्गात् तस्मान्निविचारा चेःतम्भररा चाग 

भातुमानयोरपि ततृप्रसङ्ग इत्यत आह | उतातुमाने- 

व्यादि । बुद्धिसत्वं हि प्रकाशखभावः सर्व्वधदथने- 

समथैसपि तमसाटत' यलौव रजसोट्वाद्यते तत्रव 

ग्टहाति यदा त्वभ्यासपैराग्याभ्यालपास्तरजस्तमोमलमन- 

बद्यवै थारदयखटुद्योतते तदाखातिपतितसमस्तमानमेय- 
सोम््रः प्रकाथवन्त्वे सति कि नाम यन्न गोचर इति 

भावः | व्याचष्ट खतमागमन्ञानः तत्छामान्यविषयं 

कष्डयात् १ नद्यागमेन शक्योविशेषोऽभिधात', इतः १ 

यख्ादागन्त्यादप्रभिचाराञ्च न विषेण शतसद्घेतः शब्दः 

यख्ादख्य वेषेण सडह वाच्यवाचकसम्बन्धः प्रतीयेत 

नच वाक्यार्थोऽपोटयो विशेषः सम्भवति | अदुमाने- 

ऽपि लिङ्गलिङ्किसम्बन्वखहणाधौनजन्धनि गतिरेषवे 

व्याद तधाजुमानमिति | यल प्राश्चिरिति बल्लतल्रश- 

ब्ट्योः स्यानपरिवततं नेन व्याष्यव्यापकभावो गभयितव्यः । 
चरतोऽत्राचुमानेन सामान्येनोपसंहार; । उप्रसंहरति 

तश्मादिति | अस्तु तडि सम्बन्वयदानपेत्त' लोकप्रतयचत' 

न॒ तत् सामान्यदिषयमित्यत अह । स चाखव्यादि- 

मा भूत् सम्बन्धप्रहाघौन, लोकत्रत्यक्तमिन्दरियाधीनन्तु- 

ख्यात् । नचेन्द्रियाणामख्िन्नसि योग्यतेत्यथे; नल च यद्या- 

सनन" 
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शमालुमानप्र्यक्तागोचरः वियेष; तरिं नास्ति प्रभाण- 
त्रिरहादिव्यत खान चेति | मद्धि प्रमाणः वापकः 

कारणं वा प्रमेय, येन तन्धिबु्तौ निवक्तेत। न खलु 

कलावतचन्द्र्च परभा गवर्सिष्रिणसद्भाव प्रति स- 

न्दते प्रामाणिका ` इत्यथे; । व्यात् समाधि 

परज्ञानिर्खद्य एवेति । अल च विवादाध्यासिताः पर- 

माणवः अत्मानञ्च प्राति खिकविगेषशालिगः दूवयत्वे सति 

परस्परः वपवत्तंमानत्वात् ये द्रवत्वे सति परस्मर' 

वद्रावरैन्ते ते प्रातिखिकषविशेषशालिनः यथा खण्ड- 

ख्डादय दूत्यतुमानेन गमेन च ऋरतम्भर प्रज्ञो पदेथपरेण 

यद्या विशेषो निद्धष्यते तद्निर्पखे संय खात् 

न्यायप्राप्रतवात् तथाण्यदूरविप्रकरषेण तत्सत्त्वं कथच्धिद्ो- 

चरयतः शताट्माने ठ साच्ताद्धार्$मिव सेशेच्चयादि 
पदानि लिङ्गसंख्यायोगितया, तस्मात् सिङ्ग खता-. 

चमानप्रज्नाभ्यामन्यविषयेति | खादेत् भवत परमाथेवि- 

षयसम्मरत्नातो यथोक्तोपायाभ्यासात् अनादिना त॒ ब 

त्वानश्ख्छ।रेख निगृटनिषिड्तया प्रतिजन्धनोया समाधि- 
[ि € 

परज्ञा वातप्रावस्त मध्यवत्तिप्रदोपपरमाशुरिषेति शङ्खामप- 

नेत खत्रमवतारयति समाधिप्रन्नेति खत" पठति ।तचञ्ज- 
इति तदिति निभिचारां समापत्ति परासशति खन्देति । 
व्य् तयानमाह । भूताथैपलपातो हि धियां सभावः, 
लीवदेवेयमनवस्यिता भ्वाम्यति न यावत. तत्त्व प्रतिलभते 
ततुप्रतिलम्भ त्त्र स्टितपदा सती संस्लारञद्धिः संकार- 
दधिचक्रक्रनेषणवतेमाना सतो अनादिमष्यतनत्वसं सारवर्- 
कस बाधत एवेति तथाच वाल्ला अष्याः .निर्पट्वभ- 

ताच खभावद्य विपखयेः । न बाधो नादिभिच््वेपि बन्न 
श्चत्प्चपाततः शति । खादेतत् शभाधिप्रन्नातीऽसतु- 
ब्रथानजन्यखख्कारख निरोधः सखाविजस्तु खंस्का- 
रातिश्यः समाधिप्रननाएसवे हेतुरस्लयऽदिकल दूति 
तदवस्थंव चिन्त क्षाधिकारतेति चोदयति कथभ- 
सापिति । परिहरतिन त दरति । चित्त च्छि कारं. 
हय शन्दादयुपभोशः विवेकख्यातिः ति तत क्ेथकम्- 
शयसह्ित' शब्द्ादु भोगे वक्त॑ते प्रन्नाप्रभवसंस्लारो- 
ग्ल्ितनिखिलक्तेशकम्पौोशयख तु चेतसोऽवसितप्रायाधि 
कारभावस्य विवेक्या तिमालमवशिष्यते कायम् | तख्रात् 
समाधिसुस्कारासित्तख न भोगाषिकारद्ेतवरः प्रत्यत 
तत्ृपरिपन्थिन इति स्वका्याद्गोगलन्तणा.वसाद्यन्ति 
चमथ कव्व न्ति इद्यणे; । कस्मात् ‰ विवेकष्छातिपर्य- 

{ १४२२. अटतः; 

बसाज' हि चिशचेदितम् । तावद्ि भोगाय चित्त चेष्टते भ 

यावदहिवेकख्यातिमभबति सद्ातविभेक्यातेस्तु॒ लेथ 

निवृत्तौ न भोगाभिक्ञार इत्यथैः । तदत्र भोगाषिकारप्र- 
शान्तिः प्रयोजनः प्रनासंस्वाएाणामिल्य क्तम् ""“ तत् प्रचित 
चित्तप्रसाधनोचतस्लोसंलप्रादिभावनाः प्रसोदत ते विभोका 

ज्योतिद्मतो नाम वित्ततः समापयत् परश्च ततप्र- 

सादज कतम्भराभिधानप्रवाहः साधनोप्ाधेयः"वीण्च०। 
ंरतव्य लि ° कटठस्तद्भिमानो देवो देवताऽख यत् । ् तदेवताके 

इटकाटौ “ऋतव्ये मधुश्च माधवद्धेति” कात्या० १७, 
8,२४ । शिञ्वन्योतिषः षरोहे पदयो प्राणल इणे ऋ- 
तव्ये इष्टके अनूकमभित उद्ङ्खख उपदधाति" बेदद * 
“अथत्तव्य उपदधाति ऋतव एते यडतव्ये कटनेवेतदुप- 
दधाति मधुञ्च भाधवञ्च वासन्तिका. इतिह इष्वः 

भवतो हौ हि मासाटतः"' इति शतण्नार ७, ६,२५२९. ॥ 
“अथ ऋतव्ये उपद्धाति"दत्यादि प्राग्वत् “शुक्र शुचि 
ख श्राटत्"' इर्यु्वी प्राग्वत् ८,२,१,१६ । “नावसदोऽन्- 

केष पूब्बेवजष्छतव्यवेलायाम्' कात्या० १७.१३१ । 

च्टतत्रत ° ऋतमविनञ्चरफलक' व्रतं यख । शाकद्वीपस्य 

भगडुपासकभेदे । शाकहोपवसने "भाग ०५,२०,१९. ।*तेषु 

पुरुषा द उत्रतसव्यत्रतदानत्रतादुव्रतानाम भगञन्त' वां 

युकं प्रा्रायामविधूतरजस्तमसः परमरमाधिवा य~ 

जन्दे'' ऋतव्रतादयोवरस्वानोया इति बोध्यम् ' आन्य 

होपेष वख भदोक्त रह ठ॒ तेषामेष तत्स्यानोयतपौचि- ' 

त्यात् चदुःसंख्यासाम्याच्च } 

ऋतसद् ष° ऋते यक्त रोदति सुद-किष् ऽत । वद्धौ 

न्हषहरसटतसदहगोमसदजाः' च० ४,४०,५ ^ ऋतस- 

द्ग्निः भा०। । 

ऋतसद्न न° ऋतख यन्नाये' शोदल्यस्मिन् सद्-अाधारे 
य् ट् दैत ° । यच्नाथै्ठपवे यनस्याने ।.“वरूणसछकदरसदन- 
मसि वरुणस्य ऋतसद्नमासोद' यज॒° ४,९द् । स्यां 
डप् | “वरुणस्य ऋतसदन्यसि तत्रव । 

ऋतसाप् लि° आप+किप् सहापासाप् प्राप्रा ईत । 

यन्नख प्रापयितरि^ये चिद्धि पृष्व ऋतसाप आसन्” ऋ. 

१,१७९.१२ । “ऋतसाप तस यन्नख'पयितारः"' भा ०। 
ऋतस्परति एण ऋत प्रति; बा० वेदे ् ठट् । यन्नपतौ “तव 

बायहृतस्छते"" । ऋ० ८,२६,२१ | “कतस्फते ! यन्नानां 

पते !"'भा० लोके त॒ ऋतपतिरिलेव | 

ऋतावन् निचऋतमश्यख “छन्दसीवनिपौ ' पा० वनिम्. दोषे 

नै 

[~ ^ + 
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ऋतौ 

यन्वति । “चदतावान' महिषं विश्वद यैतमग्निम्' यज॒ 

१२,१११ । “दतावानो जने जने" ० ५,६८,४ । 

` “रतावानः यत्नवन्तः“ भा० | लोकेठ मह् मखवः। 

जदतवत् इयेष ! ^रेक्याहव्य चऋदतवानिति विप्रलयः" 

भाग० १५.२० । (ऋतवान् सत्यवान्?" इति श्रौधरः । 

ऋताहध् लि ° ऋतं यन्न" ववति टध-खन्तमू- तर्ये किप् 

दोषः; । यज्नवद्ध के । ̂“विच्यन्तागष्डताडधोदारः” यज्॒° 

१८,५ । “छतः सोम ऋताटघः'' ७,९. । ^"देवौरख्छता 

चदतादरधः'' 8,१२ | 

ऋताषाड् लि° ऋतं ख्ते यसव्य' न, सह-स्वि दोषैः 

दैत ° छ ° “शद्धे; एतनस्षौभ्या श्च ति "पा० ष्वम् । सत्यसहने 

रत्ये पिते “वाषाड़वधामाग्निः" यज्०१८,३८ । 
ऋति स्त ऋ-क्तिन् । गतौ रखङ्गायाम् शनिन्दायाञ्च। 

कम्य क्तिन् । 9वत्नि ५ सङ्गते च । &घरुषमेधय- 
नियदेवभेदे । तन्न॒ चलठधैबुमे बन्नोयपशरुकोत्तं ने । 

“तये स्ते नद्दयम् यज्ञ ०२०,१३ |. कत्त रि क्रिच् । 

शलौ षु निरु०। अग्निरद्यामृ तोषम्" ऋ ० ६,१8१४ 

““अरव्याशखेऽपि नद्पमान ऋतिहेन्यमाना"” अथ 

१२,५.,२५ । [कारके । 

ऋतिङ्कर लि ° तिं प्रोड़ां करोति श-खच म् । पोड़ा- 

च्रटतोय नामधा० इत मिच्छति ऋतोयति का्तीयत् । ऋतो- 

याम् बभूव ऋस चकार । वेदे ठ "न डन्द्सि? षार 

न दत्वम् | ऋतयति द्त्यव “अलतसावेधादुकयोः? पार 

क्र चद्ान्तं डतायति | तायन् |` “देवा कतायते दमे” 

च०४,८,१ । “ऋतायते यज्नसिच्छते''भा °| "अभ्निद्धत- 

य॒न्नसादि'' ऋ ०५,९ ३७ ।*“्दतयन. यत्नजिच्छम.भा० । ए 
अवतो अतायन 2? ऋ ७, ८७) १“ कदतायन् योषुगसन- 

भिच्छन्"माऽ। तव ख चय् | चर्वय यन्नकामे “त्वन द्द 

ऋतय्स्वानिटो नि ढम्माख' ऋ ° ८,७०११०। दोषे चदताडु 

बलाय “म षा णुत आद्यया कदतायवः” ते°ख॒०२,२, 

५,५, भाषे अ । ऋतया चताया वा “श्वियं वने ऋतया 
# € 1 

खपन्ता''बद०२,१।१,१२ 1 "कतया ऋत कमफल ततृकास- | 

नया 'भा०। बद् छपरा लुगित्यादिना ढतोयास्थाने अ | 

 ऋतौया स्तौ ऋत-श्यङ् भावे च । लुषुद्यायाम् अमरः । 
तोष नि° ऋति पौडां णलु" वा स्ते श्रिप् दोषैः। 

“द्धेः प्रतनत्तौभ्या द्ध" "पा० चात् ऋति शब्दादपि षत्वम् । 

शपौडधासद्े २ यन् शने च ^ अग्निरद्यामु तोषम्” ऋण 

६,१४.४ तोषम् अरादोनां सोढारम्' भा०। 

[ ९४२३२ 1 टतु 

टतु ए०क-त किञ्च । शिशिरः षपसमयो सोष्नो वषा 

शरद्धिमः | माषादिभाखयुग्भसतु कतवः षट् क्रमादिभे 

इपयुक्त १कालभेदे । “क्वः खाभाविकः स्त्रीष्णं रालयः 

षोड़श ख्टताः ” इति मनृक्ते स्त्रीणां २ शोखितदर्भनयोग्ये 

गभेधारणसमये च काले कतौ भा्यांडपरेयात्?' आतिः 

"“खहत्सकृषुताटतौ, ऋतुकालभिगामो खात्” मतः , 

ऋत्रख प्राप्रः अण । आन्तं व श्लीरजसि न°अत्ेवथद्ट् 
सन्द धृष विहतिः । श्दौप्नौ ४मासे च | भासदयात्मक 

दच्च सौरञन्द्रबच यथा क्षाल० सा० “ऋतन्दख 
कद गतावित्यखाद्धातोजिशपन्चः । यत्ति गच्छति अथोक- 
बुष्मविकासान् साधारणलिङ्गमिति वसन्तादिकालविशेष 

ठः । स च षद्धिधः “बद्वा ऋतव इति” ख॒ते; । यत्त 

द्वाद मासाः पञ्चत्तंवदति खतं तत्र हेमन्तथिधिरयो- 

रेकोकरणां विवञ्चितं यजमानेषु पञ्चप्रयाजादुमन््रणमन्तरेषु 

हमन्तशिशिरयोरेकिन्नं केनेव पदेनेकोकर्यभिलयक्त' तथा 

हि “ वसन्त्छत्नां प्रीणानि यीष्ममृतुनां प्रीणामि वषा 

कदुगां पोणाभि अरदशृवूनां प्रीखासोति" चतु प्रया- 
जानां यक् एथगचुभनलथमन्लानाश्ाय पञ्जमप्रयाजद्यात 

भन्ते सन्त एव" च्र.यते “डेमन्तशिशिराटतुनां प्रौया- 
भोति” एतदेवाभिप्रेत् बह्ध चब्राह्धे हादथ मासाः पञ्च- 

श्वो हेमन्तशिशिरयोः बमाचेनेति” यत्वनयोमन्तर ना ह 

्योददिवचन' ततस्व पदं विष्याभिप्रपयेख विशिरख षठ- 

ख्धान्तिमत्वासे ना ठमन्त्रणोयद्य षदप्रयाजख्याभावा ञ्च तस्छेव 

पञ्चमे हेगन्तेऽन्त्भावोन्यायः । अतयव प्रयाजव्राद्धे 
` “्सन्तमेवतनामवरन्' द्यादिना चतुरः प्रयाजान् प्रय 

पञ्चमे प्रयाजे केवलेन हेभन्तेन प्रथंसा “खाद्टाकारं य- 

जलति डेमन्तमेवाषरन्वं ” इति । खस्तु नाम यथा तथा प~ 

जसं ख्या तथापि खद्पे्य षोढा भिद्यते ददमासात्सके 

खंत्धरे एककस्य ऋतोमांसदयाग्मकत्वे सत्येकाद्य दादय- 

मासयोर्वलं यितम्कत्वात् षत एवगदु्ानविधा - 

गाञ्च तद्चोपरिदटाइदाहरिष्यामः | भाषदयात्मकल्व' 

चाग्निचयने ऋतव्ये टको पधानबराद्मणे श्र यते । ““इन्दछ- 
पद्घाति त्त् दन्दसतव” दूति | एकञ्धिन् कतौ कयो- 

भासय" पडोतवरभिति चेत् वसन्तादय करभे चैन - 

भासादि इन्दभिति नूभः। तञ्चरकोपधानमन्त्ेषु चरू 
यते “सधु माघव वासन्तिकाटत्" “शक्रश चिच यं - 
प्रातु " *नमश्च नभस वार्भिकातु पमदोजं ख शशार- 

दात्“ ^“ स्च डेसन्तिकाटतु” ^तपञ्च तपस्यश्च 
॥ 



ऋतु { १४२४ 1 क्तु 

शिशिरा्त्” एष् च वाक्येष् ऋत् इति हिवचनं साखाभि- 

प्रायम् अन्यथा षड्तव इति च,यमाणा घटसं ख्या बाध्येत । 

अवेयवावयविनोसन्तादेरेकात्मत्व' सौत्ामणोय हौ ल मन्त्रे 

रकथचनेन ववद्ारा द्वगन्तव्य' “वसन्तेन च ठना देवाः, 

खो द्रेण ऋतन देवा'' इत्यादि हह तत्र पयते तचैवाधान- 

ब्राद्धणे च्र.यते “वसन्तो वै ब्राह्मणकः, खौश्नो वे राज- 
न्यतः, शरदं श्यसखत्तेरिति" यद्येते षड्तबो षटोयन्त्र- 

वह्नैरन्तयैय प्रवर्तन्ते तथापि. संवत्यरोपक्रभच्छपत्वेन 

वसन्तद्छ प्राथम्य" दर्व्यम् एतदेवाभिप्रेत्य नूयते “छखं वा 

एतद् नां बसन्त इति पूरौ द्ा हृतेषु सन्त्तराह्ण्ेषु वैल 

वसन्तोपक्रमणाञ्च वसन्त प्राघस्यं ते च वसन्ताद्यु 

तदो दिविषाः चान्द्राः सौराञ्च । चन्ादवजान्द्रा; तज्चो- 

दाद्त' “मधुश भाषवञ्येत्यादिना'" न च तत्र चेल्ादयो- 

नोक्ता इति शङ्कनोय' मध्वादि शब्दानां चौत्रादिपर्याय- 

त्वात् । चत एबाह; “भ्चनोमासो भधुःपोक्तो वथाखा 

साधवो भवत् | च्चेऽमासस्तु शक्रः सखादाषाढः शु- 

चिर्च्यते | नभोमासः श्रावणः खान्नभद्धो भादर उच्यते । 

शूषञचाश्चयजोमासः काति कञ्चोजसंन्कः | सहोमासो 

मागेशिरः सहस्य युष्मन।सकः। भाषमासस्तपाः प्रोक्त 

स्तपख : फालानः टतः” इति । एतेषां चैलाद्यात्मकानां 

बस्न्तादौोनां चन्द्रगतिपरिकलत्वाञ्चान्द्रतलम् । अतणव हो 

दमन्त्ेष अआन्त्रायते “चन्द्रमाः षड्ढोवा स ऋतून् कलस 

यति तथा” खक्तविगेषे शर्या चन्द्रमशौ प्रत्य च्या्ञायते 

^पू्वा पर' चरन्तौ माययैतौ शिच कौलन्तौ परियातो अ- 

ध्वरम् । चिच न्यन्यो मृवनाभिचष्ट ऋत्नन्योविद्धव्जायते 

नरिति'" अनर एनज्ायत धति चिङ्गादहविधाता चन्द्र 

दूति अष्गस्यते। नन्वस्वेव" मध्वादीनां चान्द्रभाषानां 

वसन्तादा.ठत्व संख्पांख्वख त॒ व्रयोदशख चान्द्रमाखख 
कथमृ दष, निवा ह; । तन्द्ाससदुभावश्तुसङ बराह्मणे भन्त्रा- 
हवादषुर्खअरमाम्न्ायते “उपयाभग्ट्ोतोऽसि संसपेौऽसि 

अहस्मत्यायथे खाहाल्ि त्रयोदथोमास इग्याङ्स्तभेव तत् 
परोणातोति" तथा अरवग्यबराह्धंणे ऽपि “अत्ति व्रयोदश्ते- 
मास श्व्याङ्ः यन्नयोद्श परिधिर्भवति तेनैव तयोदश 
मासमधरुन्व” दूति तदुत्मन्तिप्रकारोऽखाभिमे लमास 
निखये वच्यते | विद्यवामेवं ल्योदक्तोभासस्तसख का उप- 
पत्तिभषन्तादिषु चतुष् इति चेत् उच्यते किमथं सप्रम 
चतः? याहोखिदुक्तेष्वेव षट् अन्तर्भावः? उत्त इयान्त- 
राखवर्तो कञिद्नतुद्धप; ? न तावत् परिम; “करत् त्- , 

नानुद्यमान'" इति कटूनां मैरत्यश्रवणात्;, नाष्य 

सिम; । “षड्वा ऋतवः'' इति षट्संख्यानियमात् । 

वसन्तादिविन्धन््र्राद्मणयोनां मान्तराशरवणाच्च नापि 

मध्यमः सध्वादिष् अपाठात् । उच्यते यवोर्मांसयोमेध्य 

मलमासो दश्यते तयोरत्र ख स्तस्यान्तभावः। तथा चासौ 

षटटिदिवसात्मकोमलिनशुद्धभागदयात्मक दति मध्वादिशब्ट्- 

वाच्यत्वे नोक्त ष्वन्तभावाच्न काप्यनुपपत्तिः । सौरेषु ऋतुषु 

बौषघायनेन मौनमेषयोरमेषट षयोवां वसन्त दृत्यभिधानात् 

` सोनादित्वं नेषादिवः च वैकल्सिक' वघन्तश्याङ्गो तस् । 
तधा च तदचसारेण उत्तरे र) ग्रादयोऽपि यथायथं 

विकल्यन्ते । विनियोगचेषां ऋत्विगेषाणां शखुतिषख्टति 

इरा ेषुबगस्यते । तलत्र तिः । “वसन्ते जाद्यणोऽग्नि- 

समादधत; सीष्रे राजन्य आदधीत) शरदि वैश्य श्ाद्- 
धौतेत्यादि" ख्टतिरपि “वसन्ते जाद्यं उपनयीत, सोग्े- 
राजन्य" शरदि वेश्मिति'' विष्णुम चतरेऽपि परामून्तिं 

त्रते वसन्ताद्य्,तष् एथक्पूजा विरेषतः कथिताः | तथा ततव 

सन्ते स्ञानानुलेपादिदानम् यी मानकादिदानमकतं 

देवीएराणे। वर्षाच्च तिलदाम' तथा शरद्यन्चदान' हेमन्ते 

वस्ञाग्निद्ानः शिथिरे वस््रदान;भवयेवानि विष्ण् घमौर 

णवोक्तानि एवमन्यद््् दो हां म्” । 
“वसन्तेन ऋतुना देवा वसवस्तरिटतास्तुताः? “सीश्नोख 

ऋतुना देषा रद्राः पञ्चदभे स्तुताः” “वांभिकद तना 
दिला स्तोमे सप्रदशे स्तुताः “शारदेन करतुना देवा 

एकविं श ऋभवस्तुताः ” "हेमन्तेन कतना देवास्तिणवे म~ 

खतस्तुताः” “चैशिरेख ऋतुना देवास्त्रयस्िेऽख्तासतुताः 

प्राखख्यात्"” यजु ° २१,२३,२४,२३५,९९, २७.२८ । 
र्य रिदवान्ेत् सौरत्वमङ्गोरतम् । यथा ““हिराशिनाथा- 

ऋतवस्ततोऽपि शिशिरादयः | मेषादयो दादभेते सासास्वै- 

रव वत्सरः“ । ऋतुमध्य च व्परारम्भकत्व वसन्तेव 

तञ्च काल०्मा०उक्गम् खतणएव गोतायाम्' ऋतृनां कुद्चमा- 

कारः” इूलयनेन वसन्त ऋतुषु प्रथमत व भगद्वमू तितवस्च- 
क्षम्""स°त०ब्रह्मपु०। “चैत्रे भासि जगत् नदमया ससर्ज 

प्रथमेऽहनि । शुक्तापे समयन्तु तद् छादये सति । 

प्रव्तयामास तदा कालख गणनासपि } सह्ानाशीन्ट- 

तृन् भासान् वत्सरान. वतूसराधिपान'' । भासस्वत् 

सराण व्यक्त' चान्द्रलभुक्गम नह्मसिद्वान्तेऽपि ^ चेलसि- 
तारैषदयाङ्गानोैर् त् मासग्गकल्ाः । खष्ादौ लङ्गाया- 

भार प्रत्ता दिनेेतर, चेलसितादेचं लशुकप्रतिपदभा- 



७७ वाऽ भागय 

ऋतु { १४३५] ऋतु 

रभ्येयधेः दिनेस्तियिभिः' मर्त] ५साखदयमाले ^खख्य' 

खङ्ग मासि मासि अपर्याप्राटत" प्रति" रूटतिः। 

छदते कतु निद्धपणं तद्गुण्लिङ्गादि च दित" यया 

“श्थात तच योध्याय' वाख्याखामः कालोद्हि नाम 

भगवान् खयम्भूरनादिभध्यनिधनोऽत्र रसग्रापद्य 'पत्तौ 
छोवितमर्णे च भसष्याणामायते स श्ढच्छयासपि कलां 

न लीयत ति कालः सह्लयति कालयति वा भृता- 
नोति कालः| तद्य संवत्मरात्मनोभगवानादिवयो गति- 

 पिरेषेणाक्िनिभेषका्ाकलासहसा होरा त पत्तमासत्तं य- 

नसंवत्छरयुगप्रविभाग करोति \ तत्न लष्वत्तरोद्खारणमा- 

त्रो; च्तिनिनेषः । पञ्चद्शाल्िनिमेषाः काष्टा । लि'श- 

त्काष्ठाः कला विशंतिकलो दसं : कलाद् यभागञ्च | 

ति च्छद चैमहोरात्रम् | प्रञ्चदशादोराल्लाणि प्रत्तः । 

कच हिविधः शुक्रः कष्ण नतौ मासः । तत्र माघादयो 

दादश मासा दिमासिकमृत् सत्वा षड्तवो भवन्ति । ते 

शिशिस्वसन्तखीप्रव्षा रङ्धेमन्ताः | तेषां तपस्तपस्यौ यि- 

अरः । मधुमाधवौ वसन्तः । वचिशक्रौ सोग्रः। नभो- 

नभस्य वर्षा। इषोजौ शरत् | सहःसतहसख्ये, हेमन्त इति । 

त रते योतोष्णवरधलत्तणाञन्द्र दिव्ययोः कालविभागक्ञर- 

त्वादयने दे भवतो दल्तिणच्त्तर ञ्च ! तयोदलिखं वर्षा - 

रङधेभन्तास्तेषु भगवानाप्याख्यते सोमोऽम्हलवण्मधुरा्च 

रषा बलवन्तो भवन्य. तरोसलरञ्च सवंप्राणिनां बलम- 

भिवङ्धते । उत्तरञ्च विशिएयसन्नप्रोद्मास्तेषु भगवानाष्या- 

व्यतेऽकंस्तिक्रकषायकटकासच रसा बल¶न्तोभवन्त्य् त्रो त्तर च्च 

सवं प्राणिनां बलमपहोयते | भवति चाल्र । शीतांशुः क्तेद्- 

य युर्थी" विवान् शोषयत्यपि । तावुभावपि संचित्यवायुः 

पालयति प्रजाः। अथ खल्वथने द्वं युगपत्'बसरो भवति। 

ते त॒ पञ्च युगमिति संज्ञां लभन्ते | स एष निभेषादि 

घरमपय्यन्तः कालसक्रषत्परिवत्तंसानः कानवक्रसच्यत- 

ष्येके | दहतु वर्षाशरदेमन्तवसन्तयोगप्रायृषः षड्तवो 

भवन्ति दोषोपवयप्रक्ोपोपथमनिभमित्तम् | तेतु भाद्रपदा- 

द्योन म चिकेन वाख्याताः | तद्यथा भादरपदाशखचयुजै 

वषाः । क्िकभागयोधौ शरत् | पौषमाघौ हेमन्तः । 

फाल्ानचेल्ौ वषनः । वैथाखच्चेगै सरीष्मः | आषाढ 

ख्ावणौ पुषुडिति । तत्र व्बाख्णोषधघयस्तङ्ण्टोऽल्पवीया 

अपञ्चाप्रसन्नाःः च्ितिमलप्रायास्ता उपयुज्यमाना नभसि 

मेषायतते जलप्रलिन्नायां भूमौ क्लिन्नदेहानां प्राख्पिनां 

गोतवातदिषटव्धाग्नोनां विदद्यन्ते विदाडात् पित्तसञ्चयमा- 

२६० 

पाट्यन्ति स सञ्चयः शरदि प्रविरलमेषे वियब्य पश्ष्यति 

पद्धेऽकंकिर णप्र गिला पितः पैन्तिकान् व्याधीन् जनयति । ता 
रुषोषधयः कालपरिामात्पिणतधीय्यां बलवन्यो हेमन्ते 
भवन्त्यापञ्च प्रसन्नाः स्लिग्धा खयं गुञस्ता उपयुज्यमाना 

सन्द्किरणत्वाद्भानोः सतषारपवनोपस्तम्भितदेद्धानां 

देहिनामविद्ग्धाः स्ञेहाच्छत्याङद्गौरद।दपलेपाञ्च स प्रणः 
शञ्चयपापाद्यन्ति स सञ्चयो वसन्तेऽकरश्रिसप्रविलापित 

रषतस्तब्धदेहानां देहिनां सौ शकान् व्याधीन् जनयति । 
ता एवौषधयो निद्ाचे निःसारा खता अतिमात्' लघ्वयो 

भवन्त्यापश्च ता उपयुज्यमानाः दयं प्रतापोप्ोषितरे- 

हाना देहिनां रौच्याक्ञष ताद चव्याञ्च पायोः स च्चयमापाद्- 

यन्तिस सञ्चयः प्रावुषि चाथ जलोपलिन्नायां भूमौ 
क्ि्देहःनां प्राखिनां शोतदासवभरितो वातिकान् व्याधीन् 
जनयति । एवमेष दोषाणां सच्चयपकोपर्टरक्तः। 
तत्न व्षाहेमन्तयोष्धेष सद्धितानां दोषाणां शरदट्वसन्त- 

प्राष्टद्च च प्रङ्पितानां निद्र कत्तव्यम् | तत्र पे. 

लिकानां व्याधोनाखपचमो हेमन्ते, शं ्िकाणां नि. 
दाषे, वातिकानां षनात्यवे, खभावत खव, त एते सञ्चय- 

प्रकोपोप्मा व्याख्याता; | तत्न पूर्वाह्ण वसन्तस्य लिङ्ग" 

मध्याह्न यीश्रसख, अपराह्न प्राटृषः, प्रदोषे वाधिकम्, 
शारदमङ्खराते प्र्यबसि हेमन्तशषपलदयेत् । एरमद्ो- 
राल्रमपि वषभिव शौतोष्णवर्पेल त्तं दोषोपरचयप्रको- 

पोपशनेजानोयात् ¦ तव्राव्यापन्न घ, दृष्वव्यापन्चा चओोष- 

धयो भवन्यापञ्च ता उपयुज्यमाना; पर-यायुमेलवीर्यौ 

जस्कयो भवन्ति | तेषां व्यापदोऽबटकारिताः | शोतो- 

ष्णवातवर्षाणि खल् प्िपरोतान्योषधौव्यां पाद्यन्त्यपञ, 
तासाद्पयोगादिविधरोगप्रादभत्रो भरको वा भवेदिति । . 

तल्नावद्रापन्नानमोषधोनामपाद्चोपयोगः कदाचिदववा- 

पचे प्वष्यतु१ क्यपि शाचरत्तः कोधाध्रपध्वयन्ते जन 

पदाः | विषौषधोपुष्पशर्न्वेन वायुनोयनोतेनाक्रम्यते यो 

देशम्तल दोषप्रजत्यव्िभेञ्य कासच्चसवमथुप्रतश्यायशि- 
रोशूगज्वररुपतप्यन्े य हनक्तत्रचरितेवां ग्टहदारगयन7- 

चनयानवाहनमश्िरल्लोपकरणग दहित न्लणनि भिनतप्रःदुभा - 
व्वा । तत्र स्थानपरिल्यामशान्तिकमंप्रायञित्तमद्लजप- 
ष्ोमोपड्ारेज्याञ्जलिनमस्कारतपोतियमदयादानदोतन्ता- 

भ्यपगमदेवतानाद्णगु रुपरंभं वितव्यमेव' साधु भवति । 

ककण ऊख मवदापच्चानां लक्तणान्यु पटेच्यामः । 

वायुवोदयु्रः ोतो रजोधूमाङ्गला दिशः | क्नसतु 



कतु 

षारः सविता हइ्मिानङ़ा जलाशयाः | दर्भिता ध्वा- 

इुःखडगादह्महहिषो रभ्वकृञराः । ल धप्रियङ्कषन्नागा; घु- 

प्पिता िमसाह्वये | शिशिरे शोतमधिकः वातटच्या- 

कुला दिधः। भेष ेमन्तवत्य षर विन्नय' नक्तं बधः । 

दिभो वसन्ते विमलाः काननेरुपशोभिताः। किंशु 

काम्भोजवकलचताशोकादिपुष्मितः । कोकिलाः षट्पद्- 

ग्पैरुपगोता मनोहराः | दचिणानिलसुवीताः च्- 

खाः परल्वलोच््वलाः | सोश्न तोच्छंशुरादिव्यो मा- 

शते मैच तेाऽखः | मूस्तप्रा सरितस्तन्वयो दिशः प्र 

ज्वलता इव । 

गाः | 

श्वान्तचक्राह्वयुगलाः पयःपानाकला 

ध्वस्तवीरुलत.ण्लताविपखा तपादा; । प्रा 

टष्यस्वरमानञ्गं पचिमानिलकषितं: । अम्ब दे विद्य द्योत 

प्रच तैस्तुखलस्नेः । कोमलश्यामद्छादप्रा शक्रगोपो- 

जज्वला मद्धो | कद्म्बनोपकुटजसजेकेतकिमूषिता । तन 

वर्षासु नद्यन्भः पूरो द्गम्नतदद्र् भाः. । वाप्यः प्रोतृफङ्ञक्- 

शदनोलोत्मलविराजिताः | मूरषक्रस्यलशभ्वा बह्धशस्यो- 

अथोभिता 1 नातिगजतस्वन्प्रोघनिख्डार्वयष्ः नभः । 

वभ्व्रुष्णः शरद्य: ख ताभ्वषिमलः नभः। तथा सरा 

ख्व् रेभा न्ति ंसांसघट्ितःः | पडशुष कद् माकोरषां नि- | 

क्तोच्नतसमेष, भूः । वाणसप्राह्धबन्धूककाशासनपिराजितौ। 

ख ुशेरतिथुक्तष्, विपरोतेष्, वा (नः | विषमेष्वपि 

बा दोषा; कुष्य्य, दष देनाम् । हरेदसन्ते चछ श्रां 

पित्त" थरदि निद्रेत् । वर्षाद्ठ शमयेदायुः प्राग्विकार- 

सम् छयात्'' कतचाययाध्यायः | ख०त°्कद्युणाद्् यथा 

“मासै हि संख्यै माघादौ; क्रमात् भदेतः" षताः । चे- 

भन्ते कुपिताद्ायोः स्ादण्ठलव्णानुसान् । गोधूमपिष्टमा- 

सेशृक्ीरो यविडतिभजेत् ¦ नवमन्ञ' रसान् तलं शे 
तप्रोद्कं नरः| शक्यःककिरणान् स्वेद पादल्लाणच्च 

उष्णस्वभावेसषुभिः प्रातः थयन' भजेत् । 

आयेन विधि; काय्य: शिशिरेऽपि विभेषतः | वसन्ते कुपितः 

र ष्रा द्यग्निमान्द्यं करोत्यत: | तौच्छ' 

कव पहमद्चनम् । व्यायामोहन्तं न' धूमं शौचे तप्रोदकं 

भजेत् | एराणयवगोधू मचौ द्रजाज्रल मा सभक । 

सटा | 

युद्धेव्य 

स्िषषमधर दिवा खम्र्च वजवेत् । खादु शोत दवः 

स्जिग्धमनुपानः संथकेरम् | त पयः सथाल्लग्बः 

भजन् प्मोध्र न शोदति। मध्याङ्के शीतके छष्धात् भिथि 
वात्मा चिते । लव्याम्डकटूष्णानि व्यादामञ्चान वर्ज 
५7) । षरषास्वम्निवे होने कृष्यन्ते पवनादयः । अग्नेः 

[ १४३६] 

बमननद्यादि | 

ऋतु 

संवदुकं द्रव्य जोखंधान्य' रसान् कषु | जाङ्गलं पिचित 

शद्रान् दिव्यं कौपं जलं शुचि । टच्ताग्ठलवणं सेह" 

संशुष्क कौ दरसेव च । नटौीजलोद्नच्चाहःखख्रायासातपां- 

यजेत् । शरदि कुपिते पित्तं विरेक रक्रमोत्षणम् । 

स्लाुतिक्तकषायेचुशाचिरुद्ृसरोजलम् । 

हित्वद्धितलरखातपान् । 

दषारक्लारसौ- 

ऋस्ततोच्छदिवाखम्रप्राचो- 

तान् विवर्जयेत् । नित्यं सर्वरसान््ःद्ः खलः धिक्य- 
ष्टताटतौ | ऋटधनां येषसप्राहे सेवितव्यः परक्रम; । 

तद्ध नित्यः प्रयुद्धोत खस्य" येन प्रव॑ते | अजातानां 

शिकाराणामचुत् प्र्तिकरन्च यत् | व्यायामाद्पतर्पखा- 

द्भिभवाद्कङ्गात् च्याच्जाग्ररात् वेगानाञ्च विधार्या 

दतिशुचः भव्याद्तिल्ाखतः । खक भकषायतिक्तकटुब- 

रेभिः प्रकोपं व्रजेहायुवा.रधरागमे परिणते चान्ने ऽप- 

खाहोऽपिच। कटुस्हो श्ण वदा हितो च्छल रणक्रो धो पधासात- 

प्रो षस्पकेतिला तसौद्धिद्राद्धक्तारनालादिभिः । मङ्ख 

जीयैति भोजने च धराद सीश्नेख्ति प्राणिनाम् भ- 
ध्याद्धे च तथाद्चरालखमये पिन्तप्रकोप' ब्रजेत् । शुरमधृर 

शसातिच्ि दग्धे चुभक्ताद्रवदधिदिगनिद्रारढपसपिःप्रपूरैः+ 
दद्हिनपतनकाले क्षद्रणः संप्रकोपः प्रभवति दिषसादौ 

भक्तमाले वसन्ते ” । ६कालमान. ऋतधाशष्ट उदा०। 

७तद्भिमानिदेवे एु०। कनव्यशन्दे उदा०। ८विष्णौ पु. | 

कतः खद्शेनःकालः विष्णुख०। “(कालात्मना ऋतु 

न लच्छते इति कतः? भा. | “प्रवानश्रुषरेाभकां 
यत्क्षालाख्य खूप तत गब्देन लच्छते” श्यानन्द्समि° । 

तर्य प्राप्रः अण् | आतव प्राप्रत् के लि द्यां 

खगेप । छन्दसि घस. सित््वाच्च युः ! ऋत्विय तदये 

नि | कतदे्ताऽख यत् । तव्य ऋतटेवताके इट्कादौ। 

अऋरेतुकाल ए° वसखन्तसुयवत् कस्त - राडडशिरोपत् त° 

वा। स्त्नोणां सप्मदभनयोग्ये षोडशरात्नया त्रके काके | 

“कतः स्वाभाविकः स्तोष्या रातयः षोद्धय ख्टताः"म्ुः। 

५कतुकालाभिगःमो ख्यात्” मचुः । पव्वांदिवजे वत्- 
क [ = / 

काले चस्त्रीगमनः नियम्यते | तत्र नियमखर््पनिर्वा- 

हककारण्णादिप्रद्येनेन करत्वभिगमस्य यथानियमविधित्व 
= ४५६ ¢ 

तथा प्रा<त० न्यायवाक्य नोक्तम् यथा ` "खर्च्या क्रिय. 

माश तु पल्लाउश्ं क्रिया केचित् | नोद्यते नियमस्तत्र 

कतावभिगमो यथा> भौर्मांसकवाक्यम् । ऋत्वभिगम- 

नदा परिमच््यापरस्वनिराकरण्यन नियमपरत्व' समर्थितं 

सिता० यथ् 1 

"^ 



चतु ( १४२७ ऋतु 

““तस्िन् युग्मा संविशेदिति"? | “किंमय' विधिनियमः 

परिसंख्या वा । ^विधिरत्यन्तमप्राप्नौ नियमः पालिक 

सति। तत्र चान्यत्र च प्राप्नौ परिसंख्या निगद्यते । 

उच्यते | न तावद्विधिः, प्राप्रा्चात् । नापि परिसंख्या, 

दोषत्रयसमासक्तोः। अतो नियमम्परेरद्रे न्यायत्रिद्ः। 

कः पुनरेषां भद्: । उच्ते | अत्यन्ताप्राप्रप्रापणं विधिः| 

यथा ऋग्निहोल' ज्यात्" ^“अषटका; कत्त व्याः"दति | 

पचे प्राप्रखा प्राप्रपन्नान्तर प्रापणं नियमः | यया^समे यजे. 

तेति'” ““दरभपूर्माणःभ्यां यजेतेति" यागः कत्ंव्यतया- 

िहहितः खच देथमन्तरेण क््त्नथक्य इत्यथात् देयः 

प्राप्रः। सच समो विषमञ्चेति हिविधः । यदा यञज्ज- 

भानः खमे यियच्चेते तद् “समे यजेतेति” वचनश्द्ास्ते 

ख येद प्राप्रा्थैत्वात् । यदा त॒ विषमे देणे यियत्तते तदा 

खमे यजेतेति""खायं विधत्ते खार तदानोमप्राप्रत्वात् | 

विषमरेयनिडत्तिस्व धिको नोदितदेथेनेव यागनिष्यत्ेः | 

आनोदितदेयोपादानेन यथाशास्त्रं यागोनादुटितः खा- 

दिति। तथा ^“प्राङ्खखोऽच्नानि भृञ्जोतेति' | स्दमपि 

ख्मात्तंशद्' इरण पूर्वेण व्याख्यातम् । एकखानेकन प्राप्र- 

स्यान्यतो निटत्त्यधनेकल पुन चन' परिख्ख्या । तद्- 

यथा | ̂ दूमामग्टभ्नन् रशनाङ्डतयेनयश्चाभिधानौमादत्त'” 

द्त्यय' मन्तः सखसामर््याद्श्चाभिधान्या गर्टभाभिधान्याच् 

शरशनाया खदखे विनियुक्तः षएनरन्राभिधानोमादत्त 

दूति वचनेनाञ्चाभिधान्दा विनियुज्यभानो गररभाभिधान्वा 

परिनिवत्तंते | तथा “ञ्च पञ्चनखा भच्छाः"' इन्यत 

यच्च्छया शगादिष् चादिषु च भ्तणं प्राप्रस् | घनः 

अशादिषु च्र.यमाण्ं आदिभ्यो निवत्तेत इति| कि 

पुनरत्र युक्तः परिसंख्यत्याह | तथाद्ि कतदारम- 

पडख् खेच्छयेष ऋतौ गमनः प्राप्रमिति न विधेरयं 

षयः | नापि नियमख, ग्टह्पुरूटतिविरोधात् |. 

एवं डि खरन्ति ब्टह्यकाराः “^द्ःरसखह्ानन्तर विरात्र 

दाट्थरात्र" संवत्सरः वा ब्रह्मचारी खादिति | तन 

दादथरालात् संयत्सरात् वा पूर्मेवन्तुस्भवे चतौ गच्छे 

देजेति नियमात् बह्मच््य्छरयं बाध्येत} चपि च 

प्राप्रे भावाय वचन विगेषणपर्'' युक्तम् । प्रप्रचचत्त 

भा्यागमनमिच्छयैरातो यदि गच्छे टतानेवेति वचनव्य- 

क्रियुक्ता । किच्च नयभिकात् पुतोत्प्तिविधेरेवर्तौ निं 

नमम प्राप्रमेवेति कतौ गच्छदेवेति नियमोऽनकः 

श्यात् । नियमे चाद्टः कल्सनोयम् । ङिद्च ऋतौ गन्तवद्र- | 

मेवेति नियनेऽसन्निहित्ख वाध्यादिनाऽसमयग्यानि- 

च्छोख्ाशक्योऽये उपद्दः श्यात् | विध्यनुवाद्विरोधच्च 

नियमे । तथा ह एकः शब्द्: सठंटञ्ञरितस्तमेवा थं पक्तऽ- 

चउ्ट्ति पत्ते विधत्त चेति} तसख्रादताञ गच्छेन्ना- 
न्यत्र इति परिषंख्योव युक्ा। तदिदम्भारुचिवि्ख्. 
पादयोनालुमन्यन्ते । यतो नियम व बुक्तः पते सखा धविधि 

सम्भवात् । आअगमने दोषश्रवणाञ्च यथयाङ़ पराशरः 

^“कतुसञातान्त॒ यो भायां खद्नधौ नोपगच्छति । घोरायां 

भ्र, णडत्यायां युज्यते नान्न शंशय दूति" नच विभ्यतु- 

वाद्षिरोधोःहबादाभावात् विध्ययेत्वाहइ चनस्य | तत्र हि 

विध्यनुवाद्विरोधो यत्न विधेयावधितया तदेवाुर्वाद्- 

-तवप्रमप्रप्रतयान्योहे चेन विधातवद्रद्धति) यथा वा- 

जपेयःचिकरथे पूर्वपन्ने “वाजपरेन खाराज्यकामो यजे. 

तेति” वाजपेयलच्हणगुविधानावधित्येन यगो चुवद- 

तवदुः स एव॒ स्व राज्यलच्णफलोह्येन विधात 

चेति। न चाठुवादेनेह त्यमस्ति | यन्, नियभेऽढ्टः 

कल्पनोयभिवयक्त' ततृपरिखंख्यायाम पि समानम् । च्च 

न्तौ गच्छतो दो षज्त्यनात् । यत्त, नेयभिकएनोत्पा- 

दनविध्याचचेपेणेव कतौ नित्यमसनप्रातरेनं नियम इति । 

तद्त् स एवायं नैयमिक: पन्नोत्पादनविधिः । स्यान््रतम् 

“एष ' गच्छन् स्तिय' चामां लक्तरय' घल्र जनयेशटति' ` 

स्त्गभिगमनारिक्तः एुवोत्पाद्नव्िशिरिति ¦ तन्न गमन- 

करणकाया भावनाया रेव पतोत्पर्क्मता प्रडश्यते। 

५एं गच्छन् लक्तणय धएत्र' जनये दित्यनेन ` ययाग्निहहोत्र' 

` जुह्वत् स्वगे" भावयेदिति | न चासब्धिह्ितादटेरथक्याये 

विधिप्रषङ्गः सच्चिितथक्तयोरेवोपदेयात् ““कतु्लातां 

तयो भायां सन्निधौ नोपगच्छरतति" “यः खद्।रानृव- 

खातान् सलस्यः सन्नोपगच्छतोति विभेषोपादानात् । 

चपरनिच्छानिटत्िस्तु नियलविधानादेव । नच विशेष्- 

प्ता प्ते भावः ्यविधिसम्भ्रवात् । नापि स्ट्ड्सरति 

विरोधः खंवद्षरात् पूर्मेवनतदथेने संव्रिशतो न बद्ध 

चयस्वननदोघः | यया चाद्धादिषु, तद्छात् खाचङ्ानि- 

परायकल्यनप्राप्रनाधलचणटोषत्र यवती परिमंख्या न 

युक्ता । “पञ्च पञ्चनखा भन्तः इव्यत्र यद्यपि अयादिष 

भ्ण पदो प्रापे नियसः, अथादिष् खादिषु चप्राप्र 

परिसंख्येति उभयसम्भयम्तथापि नियमपर यथाद्य 

भ्ये दोषप्रसङ्गः । खादिनत्त्ये चाटोषप्रसद्धेन प्राय- 

बित्तश्टतिविरोध इति परिषशश्डौवाचिता | रतेन ` सायः 



ऋतु [ १४३८1} ऋषु 

्रास्िजातीनामशन' शतिनो दितम्” शृव्यत्रापि नियमे 

बाख्वातः “नान्तरा भोजनं कुयांदिति?च इनसक्त खात् 

परिसंख्यायास् । राक्र च ` नियमे सकब्छङ्टताटता 

विति वोद्या लभ्यते'^(नमिन्तान्लौ नेमित्तिकणप्यावन्तं त” 

दूति न्यायात् "यदा कामो भवेदिव्यपि''नियम एवानृता- 

बाप स्त्रोकामनायां सत्यां स्तियलभिरमयेदेवेति"' “कता 

बुपेयात् सवेल बा प्रतिषिडगजेम्'” इत्येतदपि गौतमोय 
दत्य नियमपरमेव । ऋतावपेयादेवानतावपि स्त्रो- 

प्रतिषिद्धवञषपेयादेबेत्यलमतिप्रसङ्ग नेत" । 

““खनुताडदका ले च भन्छसस्कारलत् पतिः । खद 

नित्यं दाते परलोके च योषितः” “वहतो रतिकाभ्य- 

था" दूति च मतुना अन्यक्ाचे स्तीकामनया गमन 

ख्यो; “यथा कामो भवेदापि स्त्रोणां वरमनुस्पमरन्'” 

या, अन्यकाले स्तोगमनोक्तेञ्च न परिसंख्यापरत्वम् । 

तासां स्त्नोष्ठां वरञ्च इन्द्रदस्तः। सच भिता खतौ 

द््भितो यथा^ता अनुवन् वर एषोमद्धे ऋत्वियात् प्रजां 

विन्दामहे ऋत्वियो मकं: काममाविजनितोः सम्भवाभेति 

तश्मादटसियाः श्यः प्रजां विन्दते काममाविजनितोः 

शश्छम वन्तीति षर' हतं द्यासास्" इति तासां वरछ्प- 
कये “भवतोनां कामविडन्ता पातको खादिति" इन्द्रण 

ताखां वरोदत्तः । स्चाञ्चरबघजन्यन्रह्महत्याया भाग 

शः स्त्रीभिसंङ्खतोषितेन शक्रेण तासां वरदानम् भार 

लादौ वरितम् । 

कामनायां 

ऋतु ग्रह ए०कटतनां यष; पालभेद सं यत्र । यागमेदे 

ततृपरपाडौ काल्या ०६।,१२अ ० दूर्भिता यथा “उपि 

च्छावाके' इतपरपक्रन्य । “कदसहेखरतः "१०! '' अच्छा 

चाके सदः प्रशिश् खख धिष्णयखय पञ्चादपव्ष्टे सव- 

ध्वयये प्रतिप्स्वातारौ दुख हरतः । अले ड़ाभक्तसे 
पल्लोयजमानाभ्याग्टत्विरिभञ्चाथने च कते माच्जनभागप- 

रर पाजिनयागप्रणोताविमोकरान् इभागभागावेच्तणभ. 

, गप्राशनानि करेव्यानि तत चत् सहप्रचारः। खय" ऋत्- 

पद्धप्रचारद्य चिशपदि यति "ककः। “दोखकलशादपयाम- 

ग्टक्ोतोऽसि सधवे त्वेति हादशप्रतिमन्त्रम् २०] “~ 

ठवपह्ान् ब्टह्कोतः दरोणकश्थादिति नियमावशक्तम् । 

सन्त्रविभागमाडइ"ककेः""खध्वरयः पूष :रे् °| पूबोमन्तः। 

शं सन्लगृग्मानां पूनेंमन््ोऽध्व्योः खात्" ककः । 

"उत्तर उत्तरः प्रतिप्रस्यात,:' १्ह० । “बुगपत्प्रयमौ 

गृह्णीतः" ५्०।'' उत्तमौ च "द्ध. । '"व्यव्यासम् ऽद्.° 

“मध्ये न गपत् रचरणं च शवेाम्"' रश. । 

““सवश्नाम् हादथानामष्येत सराण प्रचरथां थागासुशानं 

चकारात् व्यान्यासं व्यात्यासेनेव पून्बेनध्वर्थेपः ततः प्रतिप्र- 

स्थातुः । षुनरध्व्यो एन; प्रतिप्रस्यात् र्येव सर धापि । 

स व्यत्यासः कथं कत्तव्य इत्यपेन्नायासाइं ।“निषृक्रामन्येकः 

प्रविशतौतरः” €स्छ० | "“्हविधानमध्यात् अपरोडवि- 

ध्न" प्रविश्चति''ककः । ““उन्तरउन्तर; प्रतिप्रस्याता पर 

कालत्वात्” १०८० च्छत्र सहे प्रचरये च देशतः 

कलत प्रतिण्ख्याता उत्तरो भवेत् कुतः अपरकाल- 

स्वात् प्रतिप्रस्याटमन्त्राख्णां पञचात्कःलोनत्वात् प्रकाल 

त्वादिति केचित् सष एवाौऽश्िन्नपि पाठं '"ऊभयतोऽध्व- 

य् पाले परिप्रगृह्णाति" ११य््० । उभयत पति "वै 
विर्धानान्जिष् क्रामन्तं हविर्धाने प्रविशन्त' चाध्वथ् 

प्रतिप्रस्थाता पाल्ेख परि र्टह्णाति अव्यवाया्ै' पालम 
ध्वय द्तियतोषहरति सखयशुत्तरतो यातीत्वयैः सानवे 

“इत्वा गटह्ोत्वा च प्रतिप्रस्थाता द्चिरेनाध्वयमभि प्रयम्य 

पारं हरति नान्योऽन्यमभि प्रपद्यते चेष 

मनि परिग्टह्हीतः” इति काठके^प्रपद्यमानः प्रतिप्रस्थाता 

दच्िपेनाध्वयौः पात्र" इरेडुत्तर एष सञ्चरेदिति "कर्क । 

^सर्पह्ताः प्रायुत्तमा भ्यास्'" १२ ०। "“उन्तभाग्याने- 
कादगाद्थाभ्यां प्राग्ये ट्श कतया; ते सवता; 

कार्याः सञदव स्वे होतव्यम् अदुवषटकारोऽप५ न 

भवतिः" ककः । ‹ऋठनेति षट् प्रेष्यत; ११३८. । ““आा- 

दयेषु षट् कदसरहयागेढ त॒ना प्रष्येयेज नंलावर्थं | 
प्रेष्यतः"ककः | ̀ ऋतभिरिति चतुरः पाल्रुख्ठो विपरवद्य' 
१९य्द्० | “ततः पाल्रह्खयोविपरयांसं त्वा सप्रमारटमन- 

बद् एमेष्ठ, तुखहयागेषु ऋतभि; प षयोव्येव' प्रथास्तारः 

परेष्यः मानवे "तुना प्रेष्येति षड्भिः प्रचरतो यतो 

तम् । ततः पाले ब्टहोत्वा ऋतभिः प्रेषेति चत्भि- 

येचादितश्लया ब्टह्ोत्वा ऋतुना प्रेष्येति हाभ्यामिति" 

अतद्च षाम होमः । ततशतु्ं पात्रमूलेन होमो. 
शख" इस्त ग्टहीत्वा उत्तमयोः पनरपरपैव यण 

मपि पात्रुखयोरधिपयं सौव कायम् "कर्कः ¦ ““बहदुत्तभौ " 

१५ ख ° “उत्तमावेकाद् यदाद थाढतु हौ ङ्त प्रचरतः तेन 

पाल्रयोरयण होम; कतना प्रष्येति चैत्ये तदतिना 

चरते कःपुनर्मन्तायेः कतना इत्येष. खपं ठतोयैक- 
प जद © ज 

वचनः न्तत शब््बक्तां याज्यां परष्येत्ययः कत् नेतयेतत्पद् | 

यक्तन प्रभे वा एवच्छत् भिः परे ष्य"ल्रःपि "कः । ^“ - 

पूषैखोत्तर- 



ऋतु 

मानः परे षितो होतरेतद्यजेति नयात्» ६० । 
“हाद्शे ऋत् गहे ग्टहपरते ¦ यजेलेव' प्रशास्ता प्रेषितो 

यजमानः होतरेतद्यजेति एव ब्रूयात् तत्वा यजमान- 

याज्यां होता नयात्” करक; । "अध्वर्यु च'' १७८० 
"“रतवादये कत्, से प्रथासत्रा ऋध्वयूं यजतसिव्येव' परेषि- 
ताशध्वयं होतरेतद्यजेति ए ब्र याताम् ततञ्च तद्या- 
श्यामपि होतंवत्र.यात् | शाखःन्तरे त्, विकल्येन होत्,; 

प्रषण' खयः वा याच्धापठनमियिदश्क्तमस्ति | मानते 

` एकाद्ये प्रं बेऽध्व् यज्जतमिवय क्ते तयोरन्यतरो मध्य- 
मख परिषेः पञ्ाुपविश्य ये यजामह्ेऽञ्चिनावध्वयूं चखा - 

ध्वयवाडतना सोम पिबतां वौषडिति प्ौ्ेण यजेद्य 

चेडचा । ये यजामद्ेऽश्चिना पिबत" मध दीद्यम्नो शचि 
भरत त्.ना यज्नवाइसा षौषडित्वनवानः यजेति इोत- 

रेतद्यजेति षा न॒ पष्यलत्तमे प्रमे यजमानख याज्यानि 
परौषो वेति''काठके पियेषः“हारे हविधांनस्योपविश्याध्वयै- 

यजतमिदयक्तोऽचिनावध्वयूं यजतम् आध्वर्यवाटठना सोनं 
पिवतमिति श्ोतार'वा प्रेष्येद्धोतरेतद्यजेति यद्यध्व- 
योवज्ते्नेता खद्धेण चरेद्ति ककः । “त्रयोदशं ब्टद्की- 
यादिच्छन्् पयामगृह्णोतेऽद्'इसस्पतये त्वेति" एटश्० | 

अतण्ना° ४,९,१,१, दगदथादिप्रहृ्पहणे हेतितो 

अणा सन्धेऽच्छावाके । कत्सरंबरति तद्यत् सद्धेऽच्छावाक 
ऋदुपदेसरति मिथुनं वा अच्छाताक रेन्द्राग्नोद्यच्छावाको 

दो डीन्दराम्नो दनं हि भिय॒न' प्रजननं स रतच्मानुभिधु- 
मात् प्रजननद्टब् सवत्र प्रजनयति यद्व 

सन्न ऽडरावाके तुखहेश्चरति स्व" वा ऋतवः वत्- 

सरः सर्वमेतत् प्रजनयति तश्ात् सच्नेऽच्छावाक कत्- 
समहेशरति तान्व हाद्य ब्टङ्कीयात् | हदाद्च ३ मासाः सं- 
वत्सरख् तश्याद्दादेय मासा दति हाद त्वेव ग्टह्लीया 

देषैव सम्यत् । द्रोणकलयादु ष्टक्कीयात् प्रजाप दरो 

कचशः स एतखात् प्रजापतेष्टदन् € वतृखर प्रजम- 

यति उभयतोखखाभ्यां पाबाभ्यां ग्यह्वाति | कुतश्तयो- 

रन्तो उभयतो तख्जादयमनन्तः संवत्सरः परिञ्जप्ते 

तं ग्ट्ष्।त्वान शषाद्यति तश्माट्यमसचः सवत्धरः नानु- 

वाक्यमन्बाष् । ह्वयति वाऽदवाक्यया गतोद्धवायश्डतुयेदि 

दिश यदि न्घ नादुवषट्करोति नेद्दनप्रठण्जा इति 

शेष प्रथमौ खह्नौ व्टक्कोतः सषोत्तमाविद्मेरतत् समै 

खवन्धरेण परिग्टद्कोतस्तदिद्' स्थः सवत्घरेण पटरण्टहो- 

वमू ! निरेषार्न्यतरः क्रामति प्रान्यतरः पद्यते तख्मा- 

२६१ 

[९४१९ ) ऋतु 

दिभेऽज्वद्धोभाखा यन्यथ यदुभौ वा सध निषक्रामेताशभौ 
षा सह् प्रपद्टेयातां एथयु्ेबेममाखा रयुस्तखाद्धिरेवा- 

न्यतरः क्रामति प्ान्यतरः पद्यते | तौ वा कननेति षट् 
प्रचरतः । तदेवाऽषर्जनन्तेभिरिति चतुस्तद्रालिमष्ट- 

जन्त स यद्धंतावदेवाभगिष्यदरानिदह्ैताभविष्यन्न व्ययवत्- 

ख्यत् तौ वा ऋतनेद्युपरिष्टादुदिश्रतः । तदवाः षर 
श्ताट्रदद्स्तख्मादिदमद्याहरथ ोऽहर्मविता। चशूनेति 

वै देवाः मदष्यानदटजन्तऽत् भिरिति ष्न््य त् तश्च- 

ध्ये येन पश्छूनद्धजन्त तञ्चादिभमे प्रशव उभयतः परि- 

ग्टह्ोतावश्पेता मदुष्याणास् । तो वा कतुनेति षट् 

प्रच्य इतरथा पाले विपद्यते तुभिरिति चतुरि- 

स्वेतरथा पात्रे विपर््यखधेते अन्यतरत एव॒ तहृवा 

च्डरष्टजन्तान्यतरतोराविन्यतरतयष तद् वामच॒ष्यानख- 

जन्तान्यतरतः पचन् । अधातोग्टह्कान्येव ऊउपयामग्टती- 

तोऽसि मधवे स्व ् वाध्वा पयामग्टहीतो - 

ऽसि भाधवाय स्वेति प्रतिपरस्यातेताकेव वारन्तिकौ 
स यष्सन्त आओोषधयौः जायन्त वनस्छेतयः पवन्ते 

तेनोेतौ सध माधवश्च ; छउपयाभग्टहोतोऽसि शक्राय 

त्वे ्ये वाध्वथ टं हाद्युपयामग्डह्ोतोऽकि शये त्वेति 

परतिप्रस्यातेतानेव श्रौ श्च यदेतयो्लिष्टः तपति 

तेन तौ शुक्रञ्च शुचि | उपयामग्टद्ोतोऽक्ि न 

भके त्वत्य वाध्वं गं हातय् पवाभग्टष्टोतोऽसि नमखाय- 
स्वेति प्रतिप्रस्यातंतामेव वार्भिकावतो वै दिवोषर्षेति 

तेनोदतौ नभ नभखञ्च | उपयामग्टह्ोतोऽसि 

इभे त्वेत्येवाध्व्ेग्ट हात्य् पयाभन्टहोतोऽस्ूजे स्वे ति प्रति- 
प्रशयातंतावेव शारदौ स यच्छरद्युंस श्योषधबः प 

च्यन्ते तेनोष्ेताविषश्ोजं्च | उपयामण्टष्टो तोऽसि ससे 

सव्ये षाध्व्थ ग्टह्य पयाभग्डक्ोतोऽसि सखाय. 

स्योति प्रतिप्रख्यातंतावेव हेमन्तिकौ स॒ यद्धभन्ते दमाः 

प्रजाः सष्सेष ` वशष्ठपनयते तेनोदेतौ शश्च सङ््- 

द्यश्च | उपयामग्होतोऽसि तपसे त्वे ेषाध्वय् टं हत्य, 

पयाभग्ट्ोतोऽसि तप्खाय त्वेति प्रतिप्रस्यातेतावेष शै 

चिसौ स यदेतयोबलिषठःश्यायति तिनो्ेतौ तपञ्च तप 
खख । उप्यामग्टहोतोऽसि अ हसस्य तये त्वनि व्रयोदशं 

प्प ब्टाति यदि नरयोदधं ग्ट्कधीयादथ प्रतिप्रस्याता- 

ध्वर्यः पाने श खवश्नवन यत्य्वयेषां प्रतिप्रस्यात,; पालन 
शंखरमवनयत्याहरति भक्तम् । चथ प्रतिप्रस्याता भत्तितेन 

पालबण रेन्द्राग्य' खड ब्टह्काति तद्दभक्तितैन पालं - 



ऋतु 

सन्द्राम्न' यद" स्टह्काति न वा ऋतेखहायामनु वषट्क- 

व्वौन््येतेभ्यो बा रेन्द्राग्नः दं प्महोष्यन् भवति 

तदाखन्द्राम्ने नैवादुवषटकता भवन्ति यद्खेनदराग्नः सड 

ग्ट्काति सर्वैः वा दद् प्राजोजनद्य ऋत् सख हानपहोत् 

द्द्" सर" प्राणोदानयोः प्रति- 

छापयति तदिद् सं प्राणोदानयोः प्रतिषितमिन्द्राग्नो 

हि प्राणोदानाविभे इहि द्याषाषटयवो प्राणोदानावनयो- 

हर सर्वः प्रतिहतम् । यद्धन्द्राग्न' सह" ग्टह्ृाति । 
खव" वाद्द्ः प्राजोजनद्य कटठयहानय्ोत् इद्" 

स्प प्रजनयग्यासिन्ने पतत् सरव्वखिन् प्राणोदानौ दधाति 

लाविभावस्षिन् ठसव्वंखिन् प्राणोदानौ हितौ | अथातो 

ग्टह्का्येव । इन्द्राग्नो अगतं चतं गोभिर भोवरे्यम् । 

ऋश्य पातः धियेषिता । उपयामग्टहीतोऽसोन्द्राग्नि- 

भ्यां त्वंषतेयो निरिन्द्राग्निभ्यां त्वेति सादयतीन्द्रा- 

क प #॥५। 
प्रजनय्ेद्मेवैतत् सवं 

ग्निभ्यां दन ष्ट्काति | खथ वैचरेवसह्ं स्ट्काति । सरवै" 

बाद्दं प्राजोजनदया कठतुयडहानयङ्ीतृस यद्ध तावदेवा 

भविष्यत्र प्राजनिष्यन । अथ यद चरेव' यड" ग्टह्ाति । 
द् दमेवैतत् सव्व भिमा; प्रजा यथाययं व्यव्जति वख 

दिनाः प्रजायन्ते शुकपालेच् 

ग्टह्य घ शुक्रो य एष तपति तद्ये रप्रमयन्ते विच्चे 

देषास्तख च्छकपाने च्ट्काति } चयातोग्टहृाल्येव ओ 

साशशचपणोधंतो विरे देवास खागत । दाचधासौ दाषः 

चतम् उपयामग्टहोतोऽसि विज्धेभ्यस्खा देवेभ्य णषते 

योनिविंचभ्वस्ा देवेभ्य दूति सादयति धिच्रेभ्यो दनः 

देवेभ्यो ग्टह्ाति” | 

ऋतुधा. अव्य ° वोघा्ये बा० थाल । काचे काले इयाद्यये 
"“जरतवस्त तुया पमं शमितारो विशासतु यज् ° 

२३,४०, "्टतया कतौ ऋतौ काले काचे" बेददी° | 
“वाते गालाणाश्टठया ठणोमि" क० १, ६२,१९ । 

ऋतुपति इ० ६त° । वसन्तकाले तख खर्वतुष प्रथमत्वात् 

"कतना कुद्चमाकरः” ि 

प्रलाः पुनरभ्यावन्तं * 

सौतायां भगवद्िभ् तित्वं नोक्त च 
तथात्वम् । दना चाद्य ऽप्य । [नेषत् पय ये” भलुः । 

ऋतुपय्यंय ए ३ैत० | ऋटूनां परिपाञ्चा गमने | “खय 
रुपा इ०° ऋल्न् पाति निर्वाहकतया, फठुष सोमं पिबति 
6भिमर्द्धिः सह सोमं पिबदोतिषा पा-पालने पा- 
घाने षा किप् | व्ेपःलके तथामूतसोमपातरि च न्द्र 
“खत ऋदभिच्छं वपा; पाङ सोममिन्द्र!) क०२,४७,१ 
कतयाजदेवे च । "उजोषा इन्द्र ¦ वरख्येम सोमम् 
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सजोगाः पाह गिर्वन्योमरद्धिः । अपे पाभिकतपाभिः 

सजोषाः "ऋ ४,२४.७ “कतपाभिः कत॒याजदेवेः "भा ० 

ऋतुपात्र न० तलदिश्य पालम् । च्याश्रल्य चोपरि 
भवे वा यज्जिये यदर्पे पालभेदे वदाकारच् "कतपल 

पूवे खकषुग्कराङतो उभयतोखते काश्मयेमये अश्वल 

वा” कात्या०९,२.१३ उक्तः ¦ “पूर्वे अासय्रूछाच्याः 

पूव कतु पडहपात्रे योजनीये स्त कषुषकरख्य वाकारोय 

योश्ते अम्र भूले च छखं ययोस्ते द्विश्खे इत्ययः 

काप्र्यमये श्ौपरलोट्तविकारौ अखल्ये वा पिप्पलटश्- 

कानिन्िंते वा” ककेः | ""तद्यन्मर्त्वतोयान् ग्काती- 

त्युपक्रम्य । ताद् ल्य ऋतुपाल स्यातां काद्न यमय 

श्वेय भवतः” शत९ ४,२.२,४ 1 > 

ऋतुप्राप्त नि°कदस्तद्योग्यः एुष्मादिः प्राप्रोऽनेन निष्ठान. 

परनि° । फठेपद्नौ अब ष््यदृचते | 

ऋतुबल एणकतौ ऋत्भेदे बरं यख । भिभिरादिषु बलयु्ग- 
रव्यादियष्धेषु ते च ववा । “यखिश्करकृजेन्द् रवः ि- 

शिरादिष् भवन्ति कालवचनो पोश्ं ससत यैव च "ज्यो ‹। 

ऋतुमत् लि* तुत्तत्कालयोग्यप्रथसतइुष्मफलदिर्भोम्बतया - 
ऽय ऋरत+प्रासतये मट् । १ प्रथस्ततं फल पुष्य 

भोक्तरि । “कल्पन्ते हासा ऋतव कतुमाम् भवति यणकं- 
विदाद्ठत4ु पञ्चविधं सामोपास्ते" काउ | “चात्तवे 
भगेख सम्पन्नो भवति” भा. | कतुकाे यजनोयपिद- 
भेदे इ । ^“ कग्निष्वाततानदमतोहवामद्े'? यज्ञ. ° १९, 

६१। शठः श्लीरजःकालः प्राप्रे नास्याः मत् 
स्तिया प् । अत्तं पवत्य ्तेषम्विं यां च्ति यास् 

“काममाभरणप्यात् तिष्टेत् ग्ट कन्यत्त मत्यपि" मचः । 

“तत प्रथमदिवसे ऋतुमत्यां सेथुनग॑मनमनाुष्य' एषां 

भवति” खु° । “उपाध्यायानी ते तमत उपाध्यायश्च 

प्रोषितोऽद्धा यथायश्धतु्ेन्धपो न भवति तथा क्रियताम्? 

छा०शयअ० । छवमत्या धन्वच च्यात्तंवशन्ट् 
खक्रः । विथेषस्ठयम् “खोधस्बिंखो निराब्रन्त खः 

खं नेव दर्धवेत् । खधाक्य चावयेन्नापि बावत् क्ञाता 
न शुद्धितः ! चुञाता भरू'वद्नमोक्चतेऽन्यस् न कवित् । 

खय वा मनसि ध्यात्वा पतिंभातु विलोकयेत्" कायोख०। 

ऋतुमयौ लि ०कवप्रषुरा जितिः दः+-प्र ये“ यर् कप् । 
चदप्रषाने वितिभेदे तदुपधानप्रकारः तणा ८,९) 

२,१ उक्तः यथा "(खय छत्तरतः सोश्मस्ताखां प्रथमा, 

वी दितोया,हेमनग्ततोवा, डेननवतर्यी, वषा; पश्मौ 

भा 
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सोष्मः षटठी, सोष्रः सप्रमो, वषां अष्टमो, हेमन्तो नवमो, 

यजमान एवात्र दशमो सएष यजमान एतद्यः विराज्यधि- 

द्: प्रतिषितः कतुमव्यामव्वोचौञ्च पराचोश्चोपरदधाति"' 

चटृतुसुख न° ईत । गौ यचान्द्रमासप्रथमदने प्रत्पद्रुषे 

तिथिभेदे । “चःठमांखेषु चठ सस्ते; कल्या ० १, 

२,१३ । “चाठमांखेष् च न याथाकाम्यम् कृतः ऋत- 

सख्ुतेः “कतखख तले चात्मा यजेतेति" 

बीद्याख्रषणात् तोष खं प्रथमद्नि' प्रतिपत् तन्ने्ययैः । 

ष्यत ए4 वेश्वरेववरुणप्रवासाटोनि चाठमांद्धपवांखि प्रति- 

पद्योव क्रियन्ते न प्वैमासखाभित्यवसोयते यतः 

प्रतिपदे चरद्रख्खं न पौखंमासीति वया च. श्र.यते'" 

«दषा इ खंवतखरख प्रथमा रा त्रियैत् फाला नो पौ. 

भारौ योत्तरषोत्तमा या पूरा छखतणष तत् खंवत्सरमा- 

स्भते" यतग्जा०६,२.१,१७, कक्षैः । “दह वै पौण- 

भाख्ौ ठे अमावस” इति तेः योत्तरा पौषमासो 

छष्णप्रतिपदिव्य्थं; । तथा च पौणमाखां दोषा प्रतिपदि 

पीषमासत दिसमामनसम् ऋदसन्धिण्न्दे षिदति;ः। रतञ्च 

पौेमासेदिविषयम् अभमावाखेटौ दशर दीक्षा शत० 

जा० ६,२१२,२०,२६, “अमावाखायां दौच्तते' इव् 

` चक्रस्य “या प्रथयामावाख्ा तथां रचित रतदव सव- 

त्रश प्रवमान्यद्धानि तान्य तदारभते” ३ ° इ्युकतेः । 

श्हतुराज ° चऋल्नां राजा &ैत° टच् समा० । वसन्ते कतौ 

ऋतु लिङ्कः न ‹ ६ त ° । वसन्तादिषु जायमाने शूतसद्ध्ादि्पे 

तङ्क “यथतत चिङ्कान्ध तवः स्तयभेवत् पथ्यं ये" मः । 
त्चिङ्गानि च चऋतुगन्द् दगितद्चश्तवाक्याद्रगम्यानि । 

कऋेतुठत्ति इण ऋतुनां ठत्तिः पर्यायिषणवरन्तना यल । शवद्छरे 

हिक्षा० । दत° । रकतवम्मः स्त्रो । 

च्हतुश्यस् खव्य कारकाय" कद+यस् | कतौ कतौ इत्यादाय 

“यडविष्यख्टत॒ पोदेवयानम् ` ऋ° १,१६२,४ । “श्रत 

तालौ काले काठे'भा०“कति ्ोतार ऋत्थो यजन्ति" 

यजु ° २३१५७ | ठ्यः काले काके" वेददो° 

ऋतुष्टा(स्था) लि° कतौ तिति ख्या-किप् वेदे षत्व लोके 

व न । वसन्तादिष स्थायिनि | श्तयःस्व छताटषः 

ऋगा स्थ ऋताहृष;” यज्॒° १७३, । 

ऋतुसंहार ए० कदनां सार, समूडोवर्टत्वेन यल । का~ 

चिटासप्रणोते काव्यभेदे | 

च्रतुसनधि- ० श्लो: सन्धि; । टथानछष्यचान्द्रमासपो 
1 दे; पौष मासान्तगौषचानद्रभासपे र्पौखमाश्चाम् | 

पव्वसन्धिवुक्रत्तन 

प्रसङ्गात् पव्वंस- 
न्धिनिदधप्यते ख च कालमा० छक्तः या. “ङुद्गयय 
दिरिक्रानां लष्व्तरोश्चारणपरिमितः 

रिय च्यते कडस्व्तरदयप(रिभितः कालः तदेतदक्त 

भगवतोषुराणे'“कतुमत्याञ्च राकाया सिनोवाल्याः कद् 

ऋतोमसचटितत्वात् भाश्खं ष 
& 

प्वसन्धिरेष ऋतुसन्धिः श्वतः 

कालः सन्नि 

विना } एतासां हिलवः काल; बुद्ूमाला कुदः खूटतेति तल 

खवसखद्हप' ढत्यन्तग दितम् ““लघ्वच्चरच र्भागस्त् टि- 

रित्यभिचीयते । ब् टिदव' लवः प्रोक्तो निनेषस्तु लवदय- 

सिति"णएवं च सुति न् दिशन्द्ाभिधेयानां भागानां चतृटय' 

शलवदयद्ूप लष्वश्चरसम' भवति तस्िन् लष्वत्तर परिमिते 

काले एकः पकोभागः, इितोयः प्रतिपदः.तदुभयं भिलि- 

त्वा सन्विभेवति कड प्रतिपदोः रज्विसतु पूषेखात् हिगुणः, 

क्तरदय परिमितत्वात् भत्छप् बह्ञाख्डषराखयो; “राका- 

चानुमतिक्तौव सिनोवालो कस्तथा | रतासां ददिलषः 

कालः कुमाल कस्तथा । कु ह्धतिकोकिलेनोक्तं यायान् 

कालः समाप्यते | तत्कालसंमिता चेषा अमावस्या वृदः 

टता । दत्य ष पवसन्धोनां कालोयोदिविषः रूत)'द्रति | 

एव" सन्ना निष्धपिते सति योऽय प्रक्रान्तो विचारस्तत्र 

रुन्धिरेषेटिकाल इति तावत् प्रा्रस् “सन्धौ यजेतेति" तेः 

सैव छच्छल्वात्तत यागाचुक्षानादपषन्तेःकाः तशि इते- 

विः पाच इयलक्तयेति जसः यथा गङ्गायां घोष इत्यव 

मङ्ाशब्द्; प्रवाहेऽलपपन्नस्तत्समीपं तरः खच्तयति तथा 

सजि धब्टोऽपि पाश्च'दय' लक्तयत । अतण शत्यन्तर' ^स- 

ज्विमभितो यजेतेति" बौ धायनोऽपि 'च्छात्वात् सन्धि 

कालस्य सन्तेररिवय उच्यते | सामंष्यं विषय प्राङ्धः 

पूर्वेश्टाष्यपरेख चेति" अन पू्वापरशब्धभ्यां सन्धेः प्राचीनं. 

प्रतिपदि चाभिधौवति । तव पृथ्बेख्जिन्पवं दिने प्रयोग- 

प्रारम्भः नोसरस्मिन्, प्रतिपदे यागसमाभ्निः खन्वाधा- 

मभिष्मावङ्हिः सम्पाद्नसग्निपरिय्््रपस्लरषं चेव्येवमादि 

प्रवोगप्रारम्भ्रः ख पूदेदारदढेयः तथा च तैन्तिरौय 

नाह्मये श्र.यते ^्वेष्युरिप्मावष्टिः करोति यन्नमेबाशम्य 

-ग्टश्ोत्वोपवसतोति" अतपथब्राद्यण्ऽपि (पूे्युरग्' ग्ट. 
काति उ्तरमयजतीति' तन पडखं नामाध्वयुखा चार 

वभोयगा हेपत्यदक्तिखाग्निष् "समासे वच” इत्यादिभि - 

ग्भः शषमिद्ाधानलक्तये अन्वाधाने क्रियमासे पाश्वक्िना 

यजमामेनायिं ्ट्ामोल्धादोनां अन्नाथां पठनः ठदिद् 

परदिने क्रियते, प्रदिप्टिि व॑ “कसेखे वां देवेभ्यः र. 



ऋतु ( १४४२1 

ष्यः दिभिरध्वर्हलपरलालनतर्डुन निवाप परोडाथपरदानादि 

लक्णप्रय.गं करोति तदिदं यजनम् । एतदेवाभिप्रे गो- 

भिल आखा “पल्तान्ता उपशस्तव्याः परत्ताद्योऽपि यश्ब्याः” 

र्ति अलोपवासशब्देन म्प्ल रण) दिवि वितः तख्खिन् 

क्रियभाखे यजमानषर्म)पे देवतानां निवासात् तदेतत्तं - 

न्तिरोयन्राद्यखे द् शितम् “उपाखिन् खो य्चाभाखे देवताः 

सन्तिय एवविद्वानस्निषठपस्त. पातीति" उपवासब्दाभि- 

शेयस्य पददिने कत्तंव्यस्यान्वाधानादेः प्चखि चतुर 

कति खाद्यास्त्योऽथाविहितः कालः नतु चदयौऽ'थः 

वागचब्दाभिधेयसखय परोडाथप्रदानादेः पू्वौक्तः पव च्तु- 

योऽथः प्रतिपद् थास्त्रयञ्च विहितः कालः नतु प्रति- 

पद्बवर्मऽ"थः । तदेतदाह लौगाच्ि; ^“लोनंयानौपव- 

सतख याग चतरो दिः । दाव याबु तृष्जेदन्त्यौ यागे च 
ज्रतकर्म्योति?› तमेतं यलक्षालं यद्तपार्चोःषाह"'पद्चदश्याः 

परः पाद्ः पक्चारेः प्रथमासतयः । क (लः पारवागे खाद- 

धान्ये तन पिद्यत इतिह थातातपोऽपि^पष पोयशदर्थो- 

$थ अद्याः प्रतिपदश्छयः। यागेकालः स विन्नोयः प्राद- 

क्रोसनोषिभिरिति" अव प्रातरिति विशेषणात् खयौदय- 

स्योपरि चह बयः यागक्ञाल दव्य क्तः भवति प्रतिपद 

चाथ" निचेधति कात्यायनः ^“न यश्व्यं चतुय" यानैः 

प्रतिप्रद्ः कचित् । रक्तांसि तदि लुभ्यन्ति खुतिरेषा सना- 

तनोति" तदेव परणयन्वा धाना द् प्रतिपदि चेषटिरिति 

सन्धिपाश्चंयोरुभयोः प्रारन्भपरिसमाप्रो व्यवखिते! यदा 

पव प्रतिपदावदयमःरभ्य सम्पू्ोतिथौ भवतः तदा न स 

न्दः दातु खर्डतिधो तदा निशयोऽभिधीयते तत्न 

गोभिल; "आावत्तं ने यदा सन्विः पषैप्रतिषदोर्मवेत् । तदह- 

खोमरष्योत परत्त् परेऽहनि ] पर्व प्रतिपदः सन्धिरव- 

गाबन्तनाद् बदि । तिच्चहनि यव्यं पूय लदपकभः । 
आयत्तमात् परः सन्धि्दि तस्सित्रपक्रभः । परेद रिटि- 

रि्येष पवहयविनिखयः'” दरति आओवन्तंनमङ्ञोमध्यभागः । 
बौगाशिरपिपूवह् वाऽच मध्यादङ्के यदि परं सभाग्यते। 
पोष्य तल पूञ् न्तद्हवोग इष्यते । अपरा ऽयवा 
राल्लौ दि पव षमाष्यते । उपोष्य तस्सिव्रहनि खो भूति 
याग इष्यत" इति एषु वचने मभ्याङ्कादि षन्द्ायौगिकाः 
मत् पद्ध) विभागभाच्ि्य प्रत्ता्लतथा शयद्धोमध्यो- 

मभ्याङ्क इति ब्दुत्पपत्ते रावत्तन' मध्याङ्कश्दे नाभिधोयते 

तरव गोभिलेनावसः नयन्: प्रयुक्गः यातातपेनापि न- 

भ्यमषन्दः प्रयक्तः (पुर्वाह्के मध्यमे वापि गदि पर्वं 

ऋतु 

ससाष्यते । तद् पवास; पद्य, सदह्यांग इष्यते? दूति 

अद्कोऽपरोमागोऽपराह्णः अतस्ताभ्यां शब्दाभ्यामा- 

वर्तनात् पुर्त्तरभागावभिधीयेते । वालसनेयि- 
नान्तु वि्ेषमाङ भाष्यायसंपहकषारः “मध्य'दिनात् 

स्यादडइनोह यख्खिन् प्राक् पवैणः सुन्धिरिय' तोया । 

सा विका वाजञसनेयिमत्या तखाहपोष्याय परेद्युरि्टि- 

रिति" आवकतेना दृ ह मस्तनयादर्थाक् यदा शन्धि्ैवति त- 

दाहःसन्िमतो तिथिः प्रथमा, रातौ रुन्विश्चेत् सा ति- 

चिदं तीया उभे अपेच्छ पूर्वाह्ण सन्विमतो परवतिधिस्त्- 

तीया भवति तच्छा ढतोयतिथौ पवक्षालखालत्वात् सा- 

खरप केतय च्यते । शाखान्तराध्यायिनामोटथे विषये 

पूञेद्य्.रन्वाधानादिक' सन्वितिधाविष्वाजसनेयिनान्ूत्त- 

रतिथाविदिः एष सृति वाजसनेयिनां न कापि सन्धि 

दिनातपृवेदय रन्वाधानादिकषमस्ति सोऽयं विशेषः आधत्त ने 

तत; रावा यदा सच्धिर्भवति तदौ वाजसनेयि 

व्यतिरिक्तानां परचता" इटिः प्राप्नोति तत्र विथेष- 

लाद गार्य: ^“प्रतिषद्यप्रविटायां यदि वेदिः समाष्यते । 

एनः प्रयोय कतृर: कत्तव्य य गित्तैरिति''पर्वणञत- 

भाश: प्रतिषदस्त्रयोऽ'शाञ्च यागक्रालत्वन विद्िताः। अन 

पश्चतुचं †शस्य विषय उद्ाद्कतः प्रतिपद् थानां विषय उ- 

दायते ! उष.काले सम्बौ प्रतिपद्: प्रथमांशोयागकालः 

निशोये सन्धौ दितीयांशः रालिप्रारन्भं सन्धौ ठतीयांचः 

कन्वजेन न्यायेना पारा सन्धौ प्रतिपरञचदर्थ शख याग- 

कालत्व' प्राप्नोति तद्ध प्रतिषिद्धः “न यरव्यं चतुथे" 

दूति शूटतेः तस्ताटथे भिषथे यःग एष लथयेतेति चेत् 

सवः ठङ्यातातपरेन प्रतिप्रसवाभिधानात्"सन्धियेदयप्ररा- 

दो सखाद्यागं प्रातःपरेऽनि | कुवोणः प्रतिपद्गागे चतुय 

शपि न दुष्यतोति?'खब' तहि प्रतिमेधो निरिबयः खाडि- 

ति चन्दः सदटाख्कालविष्ये चरितार्थत्वात् त च वि- 

षय' द्यति कात्यायनः “इन्विश्येत् सद्गवा दृं" भाक् 

 चेदवर्तनाद्रवेः | सा प्रौ्णमासो धिन्नेया सद्यस्ताल- 

विधौ तिथिरिति) 'भाष्या्थसंसदकारोऽपि"खन्याद्ितिश्चा- 
(1 ध © सरणोपवासः पद्य रेते खक् पौ यमास्.म् । आयन्त मात् 

पराग्यदि पर्वरन्छिस्तदव यागः क्रियते समस्तः" इति । 

श्वा पस्तम्बोऽधि «पौ्यमास्यामन्वाधानपरिखरणोपवासाः 

दयो वा श्यस्मालायां समैः क्रियते” इति सङ्घवावन्त. 

मयोमष्ये पौरमासीप्रतिपदोः सन्धौ उति पर्वद्ःतं - 
४५ ॥। न + ॥ 
वचन: श्न्विदिनात् पुर्दयूरन्वाधानादिक प्राप्न वच्च 



७८ वा० भाग २. 

चर्तु { १४४२] 

सद्यस्कालवाक्यः शन्विदिन उतृङष्यते | नन्वीढये विषये 

शन्विदिनात् परदिने याग उत्ङष्यतां तथा सल्यपराह्टा- 

दिषख्िषिवान्वाधानय)गयोरदिनभेदो भविष्यति । अस्ति 

च उृष्टान्तः वाजसनेयिनाभोढे विषये, अन्वधानोत्कर्गे 

शति य गचखाप्यक.दत्वात् भवस् अन्वयव्यतिरेकद्धपाभ्यां वि- 

धिनिषेधाभ्यामदखाः शद्भायानिवारितत्वात् तत्र श्दयस्का- 

शलविधयोऽन्वयद्पाः, प्रतिपच्चदर्थणये प्रतिषेधाच्च व्यति- 

रेकर्पाः एव' च सति प्रतिषेधवाक्य' सावकाशं भवति । 

व्ममावाखायां वियेषमा दद्धशथातातपः.“हितीवा लिख् 

न्ता वेत् प्रतिपद्यापराद्किको । क्नरधानं चदुरदश्चां परतः 

सोमद्थनादिति” सोऽयं बिशेषोनाश्चलायनापसतम्बविषयः 

` किन्त नौषायनमतदुयायि विषयः अतण्व बौधायनः 'थहितौ- 

या लिखदृत्तौ चेत् प्रतिपद्यापर दिको । अन्वाधानं चत्- 

दग्ां मरतः सोभदैनात् | चतर थौ चदर्यामा चमावाखा 

न द्यते । ओोभूते प्रतिषद्चेत् खात् एवा तत्रव कारयेत् । 

चठदेथौ च संपृ दितोया चवगाभि्ो। प्रातरिदिरमायां 

श्याद्भूते कव्यादिका क्रियेति एतेषां वचनानामयमथेः अङ्धि 

चतदेथो उपा अख्मयाद्वांगमावादख्धा खल्या तत णा 

पराहृव्याप्रयभावाच्छाद्धायान्वाधानाय वा पूवक्तरोतया 

यद्यापि निभित्तभाषः न भजते तथापि प्रतिपदि दितोयायां 

न्यां चन्द्र दण्यमानत्वा्चदद्ेने बेटे निषिद्धत्वात् प्र- 

तिषदय तायामसावासायामिषटिः खल्यामावाख्ोपेतायां 

तदण्डं श्राद्धाग्नयाधानादिकं कसेव्यमिति । एतदेवाभि- 

परेत्य ख्त्न्रे““खादिते्ऽसतमिते चन्द्रः प्रतौच्याहदियात् 

यद्] । प्रतिपद्यतिपन्तिः स्थात् पञ्चदश्यां यजेरदेति” 

ृश्चवसिष्ोऽपि “रन्द्र निरप्रे पयसि परक्तादुदिते विधौ । 

यद्वीर छतं तच्िन् पच्ादपि हि तद्धने दिति” 

अख्यायजषयं : यदा सपूखचतरदृश्ासविचारेष्णानावाख्या- 

बुद्धि' सत्वा अग्न ाधानादिकं सत्वा विर्जिवापे कते 

तञ्खिन् उषःकाले पूवस्ां दिशि चन्द्रभा उदेति । तदा 

म द्थकर्मं भाितुभरति दभेकालखाप्राप्रतवात् किन्तु का- 

खापरधं नसित्तीठत्य द्देवता अपनय दानाद्गुण- 

विशिष्टाग्नपरादिदेवतान्तराण्य् दिश्य हविः प्रेषो विहितः 

तदेतत् तेत्तिरोय बा द्ेणे च.्ते “यख दयीनिरुप्रः एर- 

ख्ाजनद्रमा अभ्युदेति ले धा तण्ड लान् विभजेदयो मध्यमाः 

खयस्तानन्नये दाल्नो रोडाशम्टाकपालं कुयात् ये स्व 

विष्ाख्लानिन्द्राय प्रदात दधंश्चर्म् ये क्छोदिष्टास्तान् 

विष्ये, थिपिवि्टाव श्टते चरुमिति" सोऽव: ददान्ोह- 

२६२ 

चतु 

विषि निस्प्रे सति तदू पूव्वखां दिशीन्दाबदिते सति 

दथेकमं विधेय दयु ययशक्गरोत्याथस्वित' तदेव इं यरं होम- 
दिने पञचिमदिशि चन्द्रोदये भवतीति| एतदेव बोधायन 
सतखूपोद्वलयति तिः “यस्िन्नहनि पुरस्तात्पशचात् सो- 
भोन दश्यते तदहर्यजतेति'" अयमर्थः सिनीबाल्यां एर- 

स्तान्द्रदथन भवति दितोयायुक्तायां प्रतिपदि पञाञ्न्द्र 

दश्चते तयो रभयोमध्यवर्ति न्यां कुह्वां दिविधमपि चन्द्र 

द्येन नास्ति अतस्तख्छिन् दिने यष्टव्यमिति चन्द्रद्- 
शेनोपेतायां शक्प्रतिपदि यागालष्ठाने प्रायसित्तमाह का- 

त्यायनः “यजनोयेऽङ्किसोभश्ेहारूण्यां द्धि उश्यते । तन्न. 

व्या इतिनिध त्वा दण्ड दद्याद्हइिजातये "इति चन्द्र देन - 

राहित्यनेवाभिप्रेत्य बोधायनक्रारिकाद्च प्रयते “इरेरलः 

प्रातिपद्ादि नाद्य; सप्रा्ट वा यल् भवन्ति तत् खात् चौ 

शाञ्च नाडोष॒ दिनख पूरव, कल्योऽथ टञ्गौ च भवेद् दितीय : "° 

दूति अयमर्थः; अभावा्यातिथे; सम्बज्धिनीषु नाडोषु 

च्ोणाच्च सतीष् तस्िन् दिने अरूमयात् पव प्रतिपत्सम्ब- 

खिन्यो नाद्यः सप्राटटवा यद् भवन्ति तदा तद्न्मिष- 

रल योभ्यः सोऽयभेकः पत्चः | अमावाख्याप्रतिपदौ यदा 

ब्ंते तदा हितोयः कल्मो भवेत् । अमायासग्निमाधाय 

सोमदभनर हिते प्रतिपदिने यागः कत्तव्य इति । र्टत्यन्त- 

रोऽपि “अर्वा गस्तमयात् यत्र दितोया ह प्रदश्यते । तन यागं 

न कुव्वीत सुरदेवास्तु पराङ्ःखखाः "इति बोधायनमताुसा- 

रिणामग्नग्राधानवहशे श्राद्धमपि खल्पामावास्योपेतायां , च~ 

ठर्दश्या कर्तव्यः तथाच बौधायनेनोक्तम्"“ण्दा चठदयो 

यामन्हरोयमल पूरयेत् । अमावाखा ल्ोयमाणा तदेव च्रा- 

ब्रमाचरेत् । चतरग्यंा चतर्यामे अमा यत्र न दश्यते । 

ोमूते प्रतिपद्यन्र भूते कव्यादिका क्रिरेति चतुव यामे 

अमावास्या शम्प्र.णां न दश्यते किन् वसाने स्वल्पा सा चेत् 

परदिने चोयते तदानीं च्तर्देश्यां चराद्धमाचरेत् | नल 

चन्द्रद्षनोपेतायां प्रतिपदः सभाश्नाता तथा च 

शतपथनत्राद्मणस् “यदहः पञचाङन्द्रमा अभ्युदेति तद इये- 

लच्निमाज्ञो कानभ्य् देतोति" । तत्तिरोयनाह्यणमपि "एषा - 
क समना नाभेष्टि्येवमद्ये लान पञ्चाडन्द्रमा अभ्य देत 

चिन्रेवाखौ लोके समदखंक' भवतोति'" अयम; येय- 
सिर्िन्द्रदथनोषेते दिने क्रियते सेयमिष्टिः खमनःश्द 
वाच्या ताटश्षोमिष्टिः तवन्तः यजमानसभिलच्य तस्मिन् 

दिने पच्ा्जन्द्रमा उदेति त्म यजमायखि्ञा के सटा 

भवतोति बाद तदेतच्छर् तिहय' बौधायनमतादुस(रिव्यति- 



चर्तु 

रिकविषयस् एतदेवाभिप्रेत्य प्रतिषद्धतय भे याग उदा 

त; । न॒ नौधायनव्यतिरिक्तानामपि चन्द्रद्श्नयोभ्य 

हितोयायुतं प्रतिपट्दिनमिषटौ निषिद्धं तथा च ख्टतिः'प- 

वखाऽ'ओे चतय तकाया चेष्टदं जोत्तमैः । दितीयासदह्तं 

यद्द् षयन्त् लायन" इति तदेतदावन्तं नतत्पूवेका- 

खयोः सन्धौ सति द्रव्यं अपराङ्वादिसन्विष् च्ठुवस्धटा- 

बप्राघ्नत्वात् | तदेव" प्रकतिद्छयाया इष्ट कालोनिद्पित 

विकतेस्तु कालो निष्धग्यते तत्र कात्यायन “च्ावत्तंनात् 

प्रागयदि परसन्िः कत्वात् तस्खिन् दिव प्रयाः। तत्व 

यागः परतो यदि खात्तसिन् विल््याः पुरतेः परेदु- 

रिति'खावत्तीने तत, एरा वा पर्थसन्धौ तख्िन् सन्धिदिने 

पुकतियाग' रत्वा पञ्चादिकतिम्बन्धौ य गः कततव्यः । ` 

यद्या वत्तं नात्पमरतः षन्िस्तद्ा केवल" विक्गतियागः? 

सन्धविदिने क्तव्यः प्रङ्तियागस्तु सन्विदिनात्परेव्युरदषेय 

इत्यथैः | आयत्तं नतः पवेकाले ततः परकालेवा सज्छिरि- 

लेतेष॒ लिष्वपि परचेष् सन्विदिन एव ॒विढतेरलश्ान' प्रर 

तेस्तु पू्क्तरीतया सन्धिदिने परेदयुरवाद्ठान व्यवतिष्ठते 

दडोनां सवासां प्ररतिदेथेपृखमासौ (रेन्द्राग्नमेकाद् य- 

कपालं निवपेत् पुजाकाम'" इत्यादयः कार्डान्तरपठिताः 

काम्ये टवोविलतयः। तत्र““षु तिव द्िलति; कशं व्येति ̀ न्या- 

चेन विकछलतीनामपि सुज्िदिनात् परेद: कदाचिदलु- 

छान" पाप्र' तदेतड़द्1 तेन वचनेन निवाते" 

तेन सन्धेः खच्छकालत्वन कर््ानडत्वात् सक्रान्तिवत्त- 

इपलचितदिनविभेषे तत्तत्कम्म कत्तं व्यमिति फलितम् । अत 

शव" ऋतसज्धिषु वापयेत्” इतियतिध भो" तिः तत्र यदि 

दर्थान्तविवचाखात् तदा दर्थस्ैव सन्धित्वात् तत्रव वषन' 

क्यः कर्व्वन्ति त पूर्दिमायां तकात् द् श न्तत्वपूखिं मान्तत्वयोः 

सभो विकत्यः अच्टाने तु तल वचनवियेषाच्छि्टाचाराञ्च 

व्यवस्था” कालमा० | यच्च कालः चौतसार्तकम्दराङ्गम् 

बेद्यके तु कालविशेधोाऽपि फरिभाषितः ^“यया ऋत्वोर- 
र्यादि रप्राह्ाटतुसज्धिरिवि चतः । तत्न पूरवाविधि- 

स्वाज्चः सेवनोयः; परोविधिः” वागभटः । 

शाश्वत छत्वोः सन्धय् परुच्ितस्य कालभेदस्य 

बेदेकर्टहाधिकख यदं चन्द् खलु सायनख्य । तद्व राशिः 

अभागतष्टः मरः वसन्ताटतवो भवन्ति | तद्सन्बयोऽगाङ्ग 

६ऽषटोसमाः ख्युदिखंयणा (१३ 8 षटोसमाः ) खेत 

विषुवायनौयाः । स सख्धिसन्िः खल् यत्र येष छन्य' भवे- 

देष विभेषपुरटः "के वाके सज्धिसख्धित नापि परिभाषा 

ज्योतिः. 
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कता तत्र श्न्यावयेबे स्ञानद्ानादौ विेषपर्टफलम् । 

दूतरस्य विषाद्धे व्यता | ययाह स एव “सन्धौ रन्धो 

शुचमेति बन्ध्या ्छतप्रजा वा यदि सज्िषन्विः” इति। 

ऋतुसेव्य लि° कतभेदे सेवयं' बेद्यकोक्गयुणयुतमाहार!दि । 

सुखतो क्त ऋतमेदे सेव नोये प्य पे वस्तुभेदे तञ्च इक्ण्द् अतं 

यथा ।““यख्खिन्यच्िचरुतौ येये दोषाः कुष्बन्ति देहि 

ना । तेषु तेष प्रदातव्याः रसास्तते विजानता | ̀ 

मरलित्नताच्छरोराणां वर्भाचच खल् देहिनाम् । मन्द नौः 

कोपमायान्ति संहर्षान््ारुतादयः } तसात् को दविशद्धाथं 

दोषसंहरणाय च । कषायतिक्तकटुके रलैयक्गमथाऽद्रवम् । 
नाति्िगधः नातिद््च्सुष्णं टौोपनमेब च | देवमन्न" 

न्टपतये यज्जलं चोक्तमादितः । तप्नावरतमम्भ्ोवा पिबे 

अद्धि मेवानिलाविषटे ऽत्य्थोताम्ब् ख~ 

षले] तरुणत्वादिटादञ्च गच्छन्त्यो षधयस्लदा } मति- ` 

सांस्तन्निमित्तञ्च नव व्यायाममाषरेत् | न्यम्ब पानाव- | 

न्धसमायुतम् । 

श्याययाम्यधमतपांस्तथा | भूवाष्पपरिद्धारायः यौत च 

विद्ायसि। भोति साग्नौ निवाते च युर्प्रावरथे ण्डे ` 

ययाच्वागबधमिञ्च प्रशस्तागुरभूषितः | दिवाखप्रमजो- 

यी ञ्च वर्ज येत्तन यल्तः"। वर्षासेव्यासेव्ये । 

^“सेव्याः शरदि यल्लेन कषायंखादुतिक्तकाः } चीरे विङति- 

च्तौद्रयालिशद्रादिजाङ्गलाः | सलिल च्च प्रसन्नत्वात् सव्वभेव 
तदा हितम् । खरःस्ताञ्ञयनञ्च व कमलोत्पलथालिष्} प्रदोषे 

अशिनः पादाचन्दनच्चादवासनम् । तिक्गख सर्पिषः पाने- 

रष्धकसावच युक्कितः | वाँ .पचितं पित्त इरेश्चापि विरै- 

चनः । नोपेयात्तीच्छमर्होष्ण' तारं खभ्न' दिवाऽऽतपम् । 

राल्िजागरणञ्चक भेचनञ्चापि वर्जयेत् । चाड 

मदय' शचिस्फटिकनिर्भलम् । शरजचन्द्रं शुनिङ्गीतमयख्यो- 

दयनि्विषस् । प्रसच्नत्वाञ्च सलिल सम्बैभेव तदा इतम् । 

सचन्दनं वा कपूर वासञ्ामलिनं लघ] भजेद्च शारदं 

माल्यं सोधोः पानञ्च युक्तितः} पित्तप्रशमनं यद्धतच्च 

सव्यं" समाचरेत्” । शरदि सेव्यासेव्ये 

“छेमन्तः शीतो न्तो मन्द् ष्यीऽनिलाकुलः । ततस्तु शौ 

तमाश्ाद्य वायुस्तत्र प्रकुश्चति । कोषः शौतसुष्य शा दन्तः 

पिण्डोठतोऽनलः | ररुखच्छोषयत्याश्यु ऋत् क्जिग्ध' 

हतस् । हेमन्ते लवणक्चारतिक्ताश्डकटुकोत्कटस् । सप 

स्तेलमह्सिमशनं हितखच्यते । तोच्छान्यपि च 
पिबेदगुरुभूषितः। तैलाभ्यक्त: चखोष्ण च वारिको ऽ 

गाह्येश् । साङ्गारधाने मति कौैथे यास्तरणोस्तते । शर 
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क्रतु 

शयने वापि इते गभेग्टहोदरे | स्तीःक्िदाररुधूपाद्याः 
॥ # पि 

पोनोरजघनस्वनो; । एकामञ्च निषेवेत सेनं तपितो व्टपः। 

मधर तिककटुकमभ्तं णमेव च | अन्नपानं तिलान् । 

माषान् शाकानि च दधीनि च। तथे ुविरतो; शा- 

खन् छगन्वांच्च नवानपि | प्रखद्यानुपमांसानि क्रव्याद् 

विलयायिनास् । चआौद्कानां सवानाञ्च प्रादिनाञ्चोप- 

जायते । मद्यानि च प्रसन्नानि यञ्च किञ्चिद्लप्रदम्। 

कामतस्तन्निषेवेत पुष्टिमिच्छन् हिमागमे" हेसन्तसेव्यादि 

“एष 3 विधिः कार्यैः शिशिरे सखदाद्तः”' । 

“हसन्ते निचितः श्ना भेव्याच्छीतशरोरिणाम् । 

चौव्ण1इसन्े कुपितः करुते च गदान् बह्त् 1 ततोऽ 

स्ढमधरस्जिग्धलवप्यानि गुद्ध्ग्यि च । वजवेदमनादोनि 

करम्राख्यपि च कारयेत् | षरट्कन्न यवान् अोतान् 

चहान् नोवारकोद्रवान् | लावादिपिभ्किररसेदयाद्य, पेच 

युक्तितः | पटोल निम्बवार््ताकुतिक्वो्र हिमात्यये । रसेवे- 

तं साधतेऽरि्ान् सोभ माध्वोकमाख्वान् । व्यायाममद्धनं 

धूमं तोच्छञ्च कवलग्रहम् । उखवाम्ब्ना च सर्वार्थान् 

सेवेत कुञ्चमागमे | तोच्छ द्षकटुच्वारकषायं कोष्णम् - 

द्रवम् । य-खदमधप्रायं वसन्ते भोजनं हितम् | व्या- 

यामोऽत्र निवुङ्खाध्वशिलानिर्घषातजो हितः । उत्घादनं 

लथा स्नानं वनिताः काननानि च | सेबेत निड्रेद्धापि 

चेमन्तोपचितं कफम् । शिरोविरेकमननिष्टहकवलादि. 

भिः वच्लेनवधुर ् जिग्धदिवा सपर दवान्” वसन्तसे० ` 

“व्यायामचष्णमायासं मेघ. नञ्ातियोषि चच | रसां- 

अाग्नियुख्णोद्धिक्गान् निदाघो प्रिवजेयेत् | सरांसि 

खरितोतरापि वनानि खचिराणिच | चन्द्नानि परा- 

ध्थानि सज; सकमलोत्यलाः । तालदन्तानिबाह्ारां- 

स्तथा शोतण्ट्हाणि च | धघमकाले निषेवेत वासांसि 

खदव्नि च । शकराखण्डद्ग्धःनि दगन्धोनि हिमा- 

निच । भानकानि च सेतेत मन्धांञ्चापि सथर्करान् | 

भोजनं च हितं शीतं सचतं म्रद्रषम् । श्टतेन पयसा 

रालौ शकरामधरेण च । प्रल्यसकुघ्वमाकी्ं शयने हव्य - 

खस्थिते | शयीत चन्दनाद्रौ ङ्गःस्स,श्यमानोऽनिलेः सखः ' 

मोप्रसेव्यादि । 

“तापात्यये हिता निद्य' रसा ये शुरवस्तथा । प्रयो- 

मांसरस; कोष्णास्तेलानि च तानि च| ट'ङणच्चापि 

यत्कि्खिदभिष्यन्दि तथैव च । निदाधोपचितद्धौष प्रङ- 

रनः समोरणम् | निद्न्यादनिलघ्रोन विधिना विधि- 

[१४४५1] जरते 

कोविद्! । नदीजलं छत्तसष्णसदमन्य' तथाऽऽतपम् । व्या- 

यामञ्च दिवाख्वप्नं व्यवायद्चात्र वज्जयेत् | यव्षि- 

कगोधूमान् आालोँञाप्यनयांस्तया । इम्येमध्ये निवाते 

च भजेच्छन्यां ्दूत्तराम् | सविषप्राणिविर्स,लन्ताला- 

निष्ठोवनाद्भिः। समाञुतं तदा तौयमान्तरीत्त विषोप- 

मम् | वायुना विषदु्ेन प्राृष्यख च दूषितम् । तद्धि 

सर्गीपरयोगेषु तख्ित्काले विवजेयेत् । निङ्रवस्तिभ- 

चान्यं सतथान्यौ मारुताः । कुपितं शमयेद्यायु' वापिकं वा 

चरोदिधिम् | ऋताृतौ य एतेन विधिना वत्त ते नर; । 

बोरान्टतुश्नतान् रोगाच्नाप्नोति स कदाचनः" प्राटृटूसे° 

ऋतुस्तोम प° एकाहषाध्यं यागभेदे “नाकद ऋशस्तोमा- 

दिकस्तोमाच्चाभि्लवाहानि" चऋ्ाच्च° चौ° €,८,२६। 

“क ठेस्तोमनामानच षडेका्ाः'› नारा० | : 

ऋतुस्थला स्तरो अश्यरोभेदे कतस्यला ताचौी च विश्वाचो 

पून्वचित्यपि" भा० ख० १९३ ० ्श्यरोभेदकथने । 

ऋरतुस्राता स्तौ चरतो ऋतकाञवे विद्हितःदने (चतुय दिषते) 

साता | कतुकाले चतुर्थदिवसे शुङ्खथंः कतस्ञानायां 

सख्याम् | "कऋतज्ञातां ठ यो भाव्यं सर्रिधौ नोप- 

गच्छति"" खूढतिः धमीलोपभयाद्रान्नीखूतु- 

सतातामिमां खारन्" रधुः । ८ून्ैः पश्चेदठक्ञाता यादशं 

नरमङ्गना | तादशं जनयेत् पत्र भर्तारं द्ैवेदतः'” 

चछश्चतः । अधिकशचक्रमासैवशब्ट तमती शब्दे च । दार- 
खट्ारानठुल्लातान् खस्थः 

सिता० 

विशेषणत्वे यु'स्वम् "यः 

सच्नोपगच्छति" भिता०ख्टतिः। 

ऋतुखान न° कलो शयथ ज्ञानम् । रजसखलाया- 

खदु्ध-दनकत्तग्ये लाने तखा श्रार्ताया; सञानप्रकारचा- 

न्तेवशब्ट् ८०८४० उक्तः 

ऋतुहरितकीो स्त्रो चटतुभेदे द्रव्यभेदे न सेव्या हरितको | वषा ~ 

दिषि ऋदय क्रमेण सेन्खप्केराशुशठोजोरकमधुयुे 

भिश्ररेन सेव्यायां इरोतच्याम् । “सिन्धू शकर राटी 
कणासधुगुडधः क्रमात्} वर्षादिष्वभया प्राश्या रसायन 

ुष्यैषिखा” भावप्र०। 

ऋते व्य ० कत (सौलः) के । १वच्जेने २विनाचे" च | “कवे 

हिमां प्रीतख्धते तरङ्गमात्'' रघुः “'शाटते निधिक्तख 
नोललोद्ितरेतसः" कुमा ०। “शक्तोऽन्यः सड्ित' बेगमुते 

देव" पिनाकिनम् ' भाग्व० ३९. ० । “नाभिव्याद्हार 

येद्बद्म खधानिनयनाटते'" मतः “अभ्वाटको रेतस 

इदढ.णां चताढते" या० । णतच्छन्ट्ख विनायःल्वात् ` 



ऋति 

तद्योमे पञ्चमो दितोया तोया च भवति उक्तोदाइरणेष 

पञ्चमो दितोयादरश्व्या1 दतोयाया उदाहरण र्टग्यम् | 

ऋरतेकम्य अव्य० बेरे २।०वच्ल'ने अव्य यो ° अचबङ्ा० । 

कसे विनेन्यधे ! “ये कर्मं यः क्रियमाणस्य सङ्ग कतकं - 

सपाजायन देवः" ऋ ° १०,५५.६० 
ऋतेजा तिक्ते यकत्तनिभित्त नायते.जन- विट् अलुक्-स०। 

यत्ननिमित्तजाते ।*“अग्ने म चेषटतपा ऋतेजाः” क 9 

-ई.३.१। “ऋतेजा यन्ननिमित्त' जातः" भा०। 

हटेतेयु ° वरूणद्य ऋत्विजि !कषिभेदे । “दद् युञ्च कऋतेयुश 

परिव्याधञच को्तिमान् | रक्षन ह्ितद्ेव लित्चादि 

तयसन्निभाः |) अले: पुलरश्च धम्म कृषिः सारखत 

सथा । वरुण्खत्विजः सप्र पविमां दिशसाःव्थिताः'” 

भा? आह १५० अन । रपोरवे नृपभेदे । “परोत 

पर्छामि" इव् पक्रम्य । “स याचितखाहंयातीरौद्राच- 

श्ततृस्तः टतः । ऋतेयुस्तस्य क्तेयुस्यर्डिले धुकते यवः । 

जलेथुः सदतु धम्पसयबरतेयवः । दभरैते;श्रमः इला 

वनेयुञ्चावमः ख्टतः । टताच्या इन्द्रियाणोव स ख्यख जग- 

दानः | ऋतेयोरन्तिनावोऽभमूत् भाग ०९. । ५०, १। 
ऋतेरत्तस् घुर कते उटश्वतया वज्जित' रन्तोयतः; ] यन्न 

“ऋतेरन्ता वे यत्नः” रेतण्व्रा० | यन्नस्य रतोभ्यो 

रच्च णोयत्वात् तथात्वम् | 

ऋटंतोद्य न° ऋभ+वद् भामे क्यष् । सत्यकथने “'चत' वदन्ता 

हतोद्येष"' अय० १४,१,२१ । 

ऋलिज् ए ० ऋठ+यज्-किन् उ °प* । १याजके, “खग्ना चेयं 
पाकयन्नानग्निष्टोमादिकान् मखान् } यः: करोति टतो 

यख स तखवि गहोच्यते' दूति मनूक्ते रसखवायेेयऽदिक 
कमेकरे । ऋत्विज षोड़श तत्र॒ शुख्याञ्त्वारः तेषां 

प्रयेकं सहकारिणस्तरयस््रय दति षोड़श | षिरतिरच्छा- 

वाक्ब्दे ८५४ण्द््या । “अथतििंजो यां काञ्चिदाथि- 

गमाशासते सा यजमानस्यैषेति तेः ^“ त्िग्बादेनियुक्गौ 

च समो संपरकोत्तितौ। यज्ञे खास्याभ्रुयात् एण्य" हानिं 

बादेऽवा जयम्” इति उहस्यल्य्, ते ऋत्विकढतयन्नफलं 

बेतनद्च्विणादिना वरयिदुरेष । “श्रौतसःत्तं क्रियाडेतो- 
टणुयाडत्विजः खयम्? या०। “तख सांख्य एुरुभेण 

तल्यतां बिभ्रतः सख्लयमकव्व तः क्रियाः | कता तडुप- 
कम्भतोऽभवह,त्तिभाजि करणे यथालिलि" मा० | 

त्विजः कमे ष्यञ् | आवि ज्य ऋत्विक्क्भपि च्ात्विः- 

ज्यगन्टे छदा० ऋत्विक्कमाहति खञ्। खा लिन्नोन 
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ऋतिक्क्माहं ".दालिरदिष्ट शतमातििं जीने!" भिः । 

ऋरलिय व्रि "कतर प्राप्न: तत्र भवं नन्रानुरेयः वा वेदे 
घम् सित्तवात् भत्वाभावेन न यणः | प्राप्रतुकलेरकाल- 
भवे ३कठक[लानुठेयेः च “अयं वो गर्मक^लयः; प्रन 
सधस्वमासदत् 'यज॒° ११,४८ | “द्धे ह गर्मच्छतिय' 
यतोजातः प्रजापतिः" २१.६३ । ऋत्ियावान् लोके त॒ 
यत् । कतव्य इत्येव तेष्वयेष वि. । 

चरत्वियावत् {र ° ऋत्ियश्त् का लभवं प्रजोत् पानक तला - 
ठेयकमं वाक््यख सुप् मख वः दोषः । !प्रजोत् पादन- 
कभयुके २तल्राचुढे यकर्मक्त च । “त न इ त्वियावतः » 
ऋण०ट८,८,१० स्तयां ङीप् | “द्यः त॒ ऋत्वियावती 

धीतिरेत्त नवीयसी ̀  ऋ० ८,१२.१० | “ऋतौ वशन्ता- 
दिकालेऽलष्ठयं यन्नकमं कतिियं तती” भा० | ` 

ऋत्वा लि° कठरख प्राप्तः तत्र भव" तत्रायं बा कर्म यत् 
सं ्नापूर्कषिधेर नित्यत्वात् न यणः च्ज्वञ्च | ऋत्विय थ 
ब्दा "अपश्यः त्वा मनसा दोध्यानां खायां तन् चत्व 

नाधमानाम्" ऋ० १०,१८३,२ | 

ऋदूदर तण्ड उद्रं यख वेदे ट" मलेपः | ्टदूदरे 

निरू०। ऋदूदरः चहषो भा नो अख ” च ०२,३३२,५, 
चदूद्रेण सख्या सचेय" कद ० ८,४८,१० । । 

ऋदटूपा ति*४्षो । {अह नपातिनि २गमनपातिनि शद 
रपातिनि निर्० भाते बाद. र्या छसंस्ा,त ऋदरू- 

पि चि्दूटधा" ऋ ८,७७,११। इमामेवच॑मधिलत्य 
याख्छन तथाता निर्वचनं. कतम् । 

ऋद्ध ए एषो ° । १ मेर् नचेधिनि रेगमनवेधिनि २अ- 
ब्द्वेधिनि शदूरबेधिनि च निरु" । ऋदूपाशब्ट् उदा०) 

तामेवचं सधित्य यास्कोन तथा्ैतया निशक्रम् । 

ऋद्ध न° कध क्र | !पकम ठेतधान्ये सिद्धान्ते श्टडौ च ; 

४्सण्छदे ५ सम्मच्ने ति"द्यद्ध्खवमौ इथाऽवनो''नै५० चवा 
ष्य भूमावसपल्द्द्खं राज्यः छराणामपि चाधिपत्यम्” गोता 
““धमन्नानवैराग्यादिभिः सम्यच्ने प्रपञ्चुद्छपेण विवन्तंमाने 

च॒ दैविष्णौ ष० | “ङ्कः ख्य्टाचरो मन्लः* विष्ण्सण 
धमादिभरपेतत्वात् कङ्कः” भा० । "सद््चिंक'ड्ो ठङ्खा- 

तना" विष्णु ° । ्प्रपञ्चर्पेण वद्धंमान कदः' भार 

ऋचि स्त्री ऋभध- भावे दिन । शवड्ौ रसम्पत्तौ सिद्धौ च। 

""परिच्छन्नप्रभावषद्विन भयान वच विष्ण ना" कुमा० । 

“दया भवान् ज्योतिरिव पकाशते” भा० व° १११। 

करि करिच् । पात्या अन्द्रत्रा०। ५लच्छवां 

क 

१ ̀ "१०१ ¶ "= क क्क 
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ईदेवभेदे । करणे क्तिच् । अगओषधिभेदे स्त्री राजनि° । 

 नज्ञक्ण' यथा । -ऋधिटरङ्धिब कन्दौ हौ भवतः को- 

अयामले । श्चोतलोमान्वितः वन्दोलताजष्ल; सरन्धु 
कः। स णपऋहिटद्धिख्च भेदमप्ये तयोबरैवे । द्लय- 

न्विसमा कडिवामावत्तफला च खा | इङ्बिस्त॒ दसि- 

्ावत्तं फला मोक्ता मदहविभिः । कडि ला त्रिदोषक्न 

शुक्रला मधुरा युर; । पाखेशचययं करो मूच्छ रक्तपित्त 

विनाशिनो" भावषु° । “काकोलौ च्तोरकाकोलौ जोवक- 

ब॑भकावभ्तै । बथा मेदा महाभेद्ा कदि दिमेभूलिका । 

निदेषु ययः लाभमेष वमे विधीयते” इद ° । तयोर. 

कामे वगेसध्ये वाराद्ो देया ऋषभशब्टे प्रमाणम् ।८कुवे- 

रपत्याञ्च । "वसौ तत्र निबध्यायक्रष्यपं प्रददौ शुभा । 

चदितिमेम घर्याथं सौभाग्याय" तथैव च । निष्कयेख 

मया खङगः कश्यपस्तु तपोधनः । इन्द्रोदत्तस्तथेन्द्राख्या 

सौभाग्याय ततो मम ! सोमश्चाप्यय रोहिण्या ङ्ख च 

धनदस्तथा । एष सौभाग्यदोडन्तः पारिजातो न सं- 

शयः" हरिं ० १२६ । “ऋङ्धिः कुवेरकान्ता च जले 

म्हि तथा'' इरिवं० १३६० | “सावित्री ज- 

ह्मणःखाध्वौ कौशिकख चो सतो । माननं णड यख धू- 

खे ऊदिर्श्वव्यसख च” भा० अहु १४६ अ० |. 

“शक्रः शचौोपतटेमोयमोधूमोखेया सह । वरुणः सडह 

गोय्यां च सद्धा च धनेश्वरः" इरि०१५ऋ०। साऽखा- 

स्ति मठम् । कडिमत् उचचियुक्ते ति° स्त्रियां डगेष् । 

^तचछद्विमइन्धुजनाधिचदेः"” कुमा ० । “धा राच्टेष्वात- 

पश्डद्िमन्तःः'रघुः तन्त्ोक्गो €खकारे |. “आअथाभिधास्ये 

त्वरितां त्वरित फलदायिनोम् | “नारो रमा बम्पेवो- 

जण्डद्धिरोशस्वरान्विता' ऋङ्धिः खकारः” तन्त्रसार: । 

ऋध टङ्लौ द्िषाण खा च परऽ अकण सेट् उदित् इरि- 
© 

च्च । दि कषध्यांत ध्यात् ष्यतु अङ्यत् खा० क~ 

ध्गोति कणधरु.वन्ति ऋलयात् कधुतु चभ. हि खा 

धे¶त् | उभवतः। आङ्धत्-आार्बत् । अनङ्गं आनट 
[५ © रि 6 

धतुः । अर्ता कष्यात् अङ्धिष्यति ऋअडिष्यत् | 

अर्बितव्य; अदं नोयः | कष्य: | कड: ऋङ्खिः | थ्यन् 
३ ( ४५ 

क्न वन् अद्ध: | उदित्त्वात् वेट् अङ्धित्वाकङ्वा | सष्ध्य\ 

“नाब्रह्म चत््न्नोति नाच्चने' ज्म वञ्चते ञः" सपलता- 

षध्यतो दष्ठा द्ोनमात्मनानमेव च । सोऽ्धंन स्त्रो नचाप्य- 

श्तौ न पुमान् नापसानापःमा०स० ४६०] चिव्याम- 

म्नपरे समनमनृत् ख आद्गौत्" अथ० 8,३९.,१। वे 

ऋअधि+अधिकटद्धौ । (यदख्जिन्निद' सवेमध्यार्भोत्तेनाध्यर्बः 

चट 

भच्तयन्तो न वद्न्याग्टधुः”२,२५,८ । आतनेपदित्वभपि 
“ते च लोभथ ! लोकेऽ्िन्नष्यन्ते केन हेठना''भा०व० 
४ । बेदे गणव्यल्यासात् अम् |'य एषां श्टवयान्टणधत् स 

जोवात्" कद ०१,८४,१६ । मन्यानि धीतिरुत यज्न्न्वन् " 
१०,११०१२। छखन्तभू तरयर्धेत्वात् सकर} खचि 

हवयति ये “तवां यन्न यंन्जिये अद्कयन्ति"ख०७,८३.७ । 
सनि वेट अदि धिषति त सति | वेदे गण्व्यत्यासात् 

श तेन ।“इन्वानासवा शतं हिमा ऋषेभ'"अथ०१९,५५, 

8 । ऋधच्छन्दे उद् ° । “ऋधद्यस्ते धिया मत्त; च 
सते" ० ६,२४। खा ० तये वज्ञने च सक०। “शआा- 

डभ्नोति हविषढंतिम्'" ऋ ० १,१८.८ । “अन्तत एव तदे- 

वान्डभ वन्ति" टे०त्रा०। “कोऽहं प्राग्भवतेव मूतजननी- 

शक्नोमि" भवभूतिः। | 
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- दूति शतन्जा०१४,६,१० | 

अा+सच्टङ्खौ । “कणान्नोनखं नेत समानो यमख लोकेऽधिर- 

रच्ज् रायत्' अथ ० ६, ११८,९ । ताच्छील्ये चानश् 

 उप+उपगने । “तस्ःदेतत् लत्िय एव॒ नत्तत्र पेत् सेज्जि- 

घांसतोव' शत०त्रा०२,१,२,१७ । “उपेद् सेत् खोकु्या- 
त्" भा०। “एतेषामेव संवत् सरछपेवु सेत्“ २.२,२,१ ४ । 

विक ङवि गने विगतायां दङ्खौ “अथ यात्र लंसिकाखाद्- 

धौतर््वाणां वा रता असे प्न अश्वः सप्र्षीदि हस्वे 

उरा इन्याचच्तते ता निधनेन व्याञ्चन्तामो हा त्तरा 
€ * # 1 व | 

सप्रष्य उद्यन्ति पुर एता आअशसिव वं वद्योमिधनेन 
29 

व्यद: स भेदनेन व्यृद्धा इति थतश्त्रा° २,१,२,४ । 

““व्याङ्धन्त् विगतङ्खिका अभवन्” भा० | गण्व्य ° साधः | 

“व्यन्त खे यन्नख्खे ज्यात् प्शभिव्यःध्येत पा- 
पौयानूतस्यात्" १३१,११२,८ । “अव्ययं विभक्गीत्यादि? 
पार दलं विगता ऊद्विः व्यडः” सि०्कौ० । 

सम्+ऋड्ेराधिक्ये अतिशयितन्मौ । “अव्ययं विभक्गोलयादि?” 

पा० “ऋद्धे राधिक्य सष्डङ्बिः"' सि °कौ०। ^“कः चिर स्तान् 
समभू यात्” मखः । “यन् पच्च समृ्वन्त' यो मोहात् 
ससुपेच्तते ' भा० व ५४ अ० ““अयं कामः `< 8 

११ ह 
‡ ताम् यज्॒० २दै,२ । पदव्यत्यासः | 

ऋध ज्(क्) खव्य° ऋभ-वा° अजि(कि)क् खरा० । १सथे, 
£ न्न = 

र्वियोगे, र्शत्रय, ४सामोष्य, ५ लाघवे, च प्रौटम० ॥ 

वियोगः एयककरणम् । '“दधग्देषः कंणत'" चर ०८. १ 
ह हे ५ # 

८,११ । "ऋधक् एयक् कषत कुर्त'' भा । ““वदि- 
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द्रो दिति परयो यडधक्”'कः ° ६,४०,५ । “ऋधक् सावो 

मर्तः" ७,६७,8 । “चदधगदेवा इह यज्ञा चिकित्वः ¢ 

२,२५,१। “धगिया स मैः" ऋ० ८,१०१,१ | 

("ऋधक् सत्यु" भा० । “कधगयतो अनिमिष रच 

माणाः '६१,९ । “ऋधगयतः सत्येन गच्छतः? भा० | 

कत्तेर अजिक् | ६ैसमद्ध, अवक च लि०] “कधगया 

ऋधगयुताथमिदाः" यज् ०८,२० । “ऋधक् - समृद्धयः” 

“कषक यन्न' समङ्ग'यन्”बे ददो ° । “धक सोम ¦ खस्तपरे" 

क्र. &` ३७,६० | ““करधक् ऋधु वन् तथा च "यास 

“धगिति एटचगभावस्याचुप्ररचनम् भवति अथाग्यधोत्यये 

दश्यते ' भा० । "ऋधग् पुषेम कविनेषितासः" ऋ० ई, 

५९.१० । “ऋधठ समह यथा तया येम भा० । 

ऋधत् लि ° कध न्ट दे गणव्यत्यासः | वद्धमाने। दश 

श्यावा ऋषट्योदीतवारास आशवः” ऋ०८,४६,२१। 
“कधद्रयोडडवेगाः"" भा० । रयशब्टो वेगवाचो जसः 

स्याने प्रथमा । “शमाभिकटं धद्वारायाग्नये ददाथ” ६,९, 

२। “धहाराय ऋधत् समृद्धः वार वरणोय' धनं 

यस्य” भा० | 

ऋन्फ (म्फ) हिंसायां त॒दा ०खदा सकष ^पर ० सेट् । कभ्फति 

च्ा्म्यीत् -आर्फौत् ऋम्फम् बमूव आस चक्षार आअनफं 

ऋफ दाने हिंसायां निन्दायां युद्धच सकर च्ञाघायास् ऋक० 

ठदा० परण सेट्। कफति आपत् | कविकल्यद् मे 

ऋफधातुस्तदथं पा० मते रिफिधातस्ते षष ऋफधातुस्तु 

हिषायाभिति मेदः । नफ आआनफतु, 1 

ऋवोस न° कऋ+पज ने भाष- यच ए०। ! एटयिव्यां निरु° ततृख्यं 

अग्नौच । ““ हिमेनाग्नि' घ्र समवारयेथां पित॒मर्तमू- 

च्जलमखा अधत्तम् | “कबोसे अलिमञख्िनावनोत्ख-च्- 

न्यत्: सवेगं खस्ति" ऋ० १,११६.८ । इमामु चमधि- 

श्य यास्कन ऋदीसमपगतभासमन्त{हितभासं गतभासम् 
वा डति निरुच्योक्तम् "योऽयं ऋबोसे एचिव्याभग्निरन्त- 

रोबधिवनस्तिष्व्य ठस च्न्यन्ः " “युवम बोसछत तप्रमल्रये ̀  

चद ० १०,२९..९. । ^तप्रष्टबो सम ग्निकुण्डम्'' भा० । “अ- 
त्रिय दामवरोहटबोसम्'ऋ० ५,७८.४ । (ऋबोस' तु 

षाग्निस् ' भा० । ^ऋनृतातिथ्यपनोद्पूतिदावांधान- 

बोसिपकनाब्युदकानि वच्जयेत्” कात्या० ४,१०१.५ । 

“ऋबोसण्ट्ः एथियोवाचो “योऽयद्धवोसे एथिव्यामिति" 

याख्लोक्त : कवीसे यत् पक तिन्द्क दि" कर्कः | 

ऋभु षए° अरि स्वगे यदतो वा सति ऋ++-मू-ड | १देषे । 

तेन ऋशब्द्ख ख्व्गेषाचित्व' द्रष्टव्य" तञ्ख प्रमादात् `पूर्व- 

सनुक्रमिवि तस्य च खगे एुख्वम् बोध्यम् । “समोचीगःस 

ऋभवः समस्तरन्" चडन८,१.७ | “तं नेमिष्टभवो 

यथा "ऋ ०७५,५ । रमेधाविनि निर० । “अग्नये ज्ञ 
ऋभवस्ततचुः" ० १०१८ ०,७ | “धितिप्र; घुर एता 
जलनानाष्टभ्षीर उशना काव्येन" ऋ ०६.८७, ३ । २देवा- 

नामपि यष्टव्ये देवे | ऋभवोनाम तल्राज्ये देवानामपिदे 

वता; | तेषां लोका; परतरे यान् यजन्तौ देवताः''भा* 

व ° १५४५९। चाच्लृषन्वन्तरोये ४देवगणभेदे च । “चालुष- 

-श्यान्तरे तात ! भनोदेवानिमान् श्टणु | च्याः प्रभूताः 

ऋभवः एरका ञ्च दिवौकसः । केखानास महाराज | षश्च 
देवगणा; छता ः”इरिवं ०७ । ल विके ५जातिमेरे 

"भुणा त्वे ति रथकतः "काद्या ० ४,२,५.,.८भ्ः सौधन्वन 

सात्वतापरपयांयस्तैवरसिकेभ्यो होनो नियतः कचिच्जाति 

विष; इति पःथसारथिमिचाः” ककेः । ठ तीयसवनो ये 

धन्वनः पुत्रर्पे हटेग्भेरे च! “इहोपयात शवसो 

नपातः सौधन्वना ऋभो मापभूत, ऋ० ४,३५,१,. 
रतत च नवक््तस्यौव गुणादिक्ेनम् । ऋ+भा-ड । 

अउरुभासमाने ति ° “कभृष्डभ्णो रयिम्” । ऋ ०४, 
,९७,५, “चभुखरुभासमानम्”' भा० ऋभूरस्यख्य छ 

दृश्यतया स्तप् । ऋभुमत् ऋभूदेवताके ति । 
^ ऋभुसन्त' वाजवन्त' त्वा कवे ऋ०३,५२, ६ । ऋर्ुष्णा 

दृष्ट साम अण । चाभेव तदो सामभेदे चअभैवशब्द् 
उद्ा° । किप् । ऋभूरपि टेवे च° | 

ऋटभच्त ए कभवो देवाः सियन्ति वसन्त्यत्र सि+चराधारे बा 

ड । !श्वगे २वच्चे २य्न्दरे च रायकुटः । ऋभनःम्ना- 

च्तोयते गम्यते कन्येणि बा०ड | ऋभृनामके देवे “उप नो- 

बाज्ञा ध्वरसटभमचा : "ऋ ° ४,२७,१,'कभेक्ता भवः" मा ० 

ऋभुक्तन् ष" कमुनाश््ा चायते चै-खये घाठनामनेकार्भैत्वात् 

श्यातौ कमेयि कनिन् । ऋमुनासख्याते देवभेदे “स्तोमो- 

वाजा मुक्तो दरे वः | “कभच्छभृचणो रयिस्” ० 

९७,२,५ । 

ऋभकत्तिन् ए० कभन्तः वञ्च खगेवाऽख्यास्ति दनि) इन्दर 

स्वादौ भक्ता कभ्तायौ गसादटाजादौ टिलोपः कमृ 

इत्यादि^इन्द्रो विभ्वां ऋभ ता वाजो अथय" ०७,8८, ३, 

“करमुचेवाचरति कभुखिन्+खाचारे किप् चअनुनासि- 

कदे कऋभुच्तीपति । ततः किप् ऋमुकोन् तददाचारा- 

न्विते लि°। 



रष 

ऋभ्व लि ० उश्भूतः एषो °| महति उरूभूते निरु०।^.स्तुषे्' 

घस्वर्पसन्डम्बमिनतममाप्नयसाप्रयानास्'' ऋ ° १०,१२०,६, 

अधा वः यास्ल्ोन “स्तोतव्यं ब्द््पसरभूनमोञ्चरतम- 

स प्रव्यमाप्रव्यानामिति ' क्रमेण पदानि निसक्तानि । ऋः 

उरुभूत इवाचरति ऋटभ्+अचारे किप ततोब्रा° तु| 

चभत् उसरभूते भति । ““ुरुहतोयः षुरुगत्त भु 1 
णकः एरप्रथसः' चद ० .द,२४,२, “कभान् महान् 

भा० अत्वन्तत्ान्नान्यलोपः | कनिन् । भुन् तव्राय 

““नुषड्व्या मदषसयोह्ं साद्या यन्नो" ० १०,२०,५ 

नाणसच् । ऋमुय ऋति । "सत्यगवसन्टमुसम्'" 

ऋ ०५,५२,८, "ऋभसस् अतिप्रहडमिति''भा००दद्र/ न 

यन्नेविंशगतंमृमुसम्ट्टम्"' ऋ ° ८,७०,९; 
ऋृश हिंसायां गतौ च सौ°पर०सक०सेट् । अथेति आर्भोत् 

छान आानुशतः अथः । ऋश्यः 

टश लि°ऋश-कमंणि क्यप् | १ ख्यं रेमगे पु'स्त्नो शब्द् 

रला ०। स्त्रियां जातित्वेऽपि योपध्लात् टाप् । ऋश्यो न 

 दष्यन्नवपानमा गद्हि "च ०८,४।१ ०,“ कश्य ण्या ख्योमुग 

षव टष्यन् भा०वद्धभ्य ऋणश्यानालभेत'यज् ० २४२७, 

“कश्यो मयरः इपंस्ते गन्धर्वाणाम्? यज॒० ३४) 

2७; ततः च्तरण्याम् करण्या> क| वरण्यन तत्- 

शच्निठ्देशादौ । भावे क्यप् । ?हहिसायां न° । च्य 

द्हिखां पतनेन ददाति दा-क | कश्यद् करूपे घ ° - “युवं 

न्दनङ्डश्यद्ादुदरपयः" ० १०,३६.८ | “ऋणश्यदात् 

कूपात्” भा० । 

ऋरृश्यपाद् लि * ऋणश्यस्येव पादावख अन्त्यलोपः समा ०। ग्द 

गवषटशपादयुक्त शिवां छेष पद्धावश्च । 'कण्यपर्दो 

षदतं मोषेधां विधमास्यत ऋय० १,१८४ , 

ऋश्यादि इरपाण्णन्य्,क्त चत्रब्था कप्रययनिमिन्ते थब्द्गणे- 

ख च गय; ।“ऋश्य,न्यमोध.शर,निलोन,निवास, निवात, 

जिधान, निबन्ध, विबद्ग, परिगृद, उपगृढ, श्नि, सितः 

सत वेद्रसन, उन्तराग्रसन्, अश्रयन्, स्छ॒ल, बाह्ध, खदिर, 

अकर, अनड्र्, अरड, परिय, बे. बोर, खख्ङ्, 

दण्ड, परिटत्त, कदेम, खशु' 

ऋष गतो बधे च ठराण्पर०्सकण्सेट् । ऋषति आर्षोत् | 

चानपे = न्नतु; अर्भिता ष्यात् च्यपिष्यति खि. 

ष्यस् । अिंतव्यः अषेणम्यः ऋष्य :| अर्पिता श्दित् कटः 

दष्टवान् कष्टिः । “ष्टङ्गाभ्यां- रच्च कऋषत्यवतिम्'' अथय ०९.) 

9,१७ । अथ द्।चष्णादुम्यश्पाषेति” अतण ब्रा ५, 

॥ १४४६ ] रष 

8,१,८ ।““द्' न हितवान्य, षन्त्य सपय :?' 

“यदद्य मेदख्य. परिधिध्यते तद्रे न्युभेत् शत° 

जा०२,८,४,५ । “खय पथ्च.मति"'दूतय पक्रम्य “समं मूमि 
पषण करोति" ३,६,१,१८ । अख वेदे म्धादित्वमपि 

दश्यते | गणव्यत्यासात् साधृः। “अपन्ला पर्ये प्र्धताः” 

ऋ० ३,१०९ । “दषो गतौ व्यत्ययेन शप् "भा ० “तसा 
"महो न धारा- 

चद ०१,५२.७. 

अपोटतमषेन्ति सिन्धवः? १,१२५.५ । 
व्यन्धो अर्धेति" ९,८६.४8 | “एता ऋभन्यनला 

भवन्तो” ४,१८.६ । “एता खर्रन्तिं दयात् सलद्रात्” 

४,५८,५ । “अशमास्छन्द्मर्षति " यजु ° २२,५५ । 

अभि+-आभिखख्येन गतौ "खभ्यषेत श्ट. ति' गव्यसाजिमख।- 

खः च ०४,५८.१० । श्वखन्ति वरिथो गवे ऋभ्यषेन्ति 

सष्.तिम्” ९,६२,२। 

जि+परि+सम्+-द्यादौ गव्यथैधातोरिविारयं | 

याता बौग्येष न्युटम्'" ऋ०४,१८,० । “न्यः नितरां 
प्ापनस्ः' भा० । “खय निधिः सरमे अद्िवध्रोगोनि- 

रश्चेभिवठभिन्यःष्यः" 

अरङ्ग, ए° यडवंश्ये राजभटे। ^“यदुखसखान्दहासत्वः क्रो- 

टा तखःद्विष्यत्ति” इतय् पक्रम्य ““लिनवतस्तु भविता 

कष रप्टाजितः । ऋषद्गोभ विता घत्र्ततचिलरथ- 

स्थाः" भाः अतु १४७ ख । 

चटषभ ° च -अरभक् । १ योधथभेदे, खषध्भिदस द्रव्य - 

गण्णान्तनत | सच ख ०द्र्थितः यथा 

“अथातो द्रव्यसंखह्ोयमध्याय' बाद्यासखामः । खमा- 

सेन सप्रलि"शदुद्रव्यगखा भवन्ति | तद्यथा विदार.गन्ा 

विदारो सद्टेवा विखदेवाश्वदंद्ा प्र्यकपरणौ शताबरो 

सारिवा ब्णद्वारिवा जोवक्ेभकौ महासहा लुदरसहा 

चव्य उनणेवेरग्डो हंखपादो ठचिकाल्युषभौ चेति" । 

त्ञक्षणादय क्त" भावप्र ० “दषभातिषिषा छष्णा काकनासाच 

चामरः | जोवकषभकौो न्यौ हिमाद्विथिखरोद्धवौ । 

रलोनकन्दवट्कन्दौ निःसारो खच्छपलकौ । जोवकः कूच- 

काकार कषभो शषश्ङ्गवत् । जोवकोमधुरः श्टङ्गो ख- 

खाङ्ः कूचैशोर्षकः | कषभो ठषभोवोरो विषाखो नाद्ध 

इत्यपि । जलोवकपभकौ बल्यो शोतौ शक्रकफप्रदौ । मधरौ 

पित्तदादधौ काशवातन्तयापद्ौ"। अयज्खा्वर्गान्गेतः । 

जोवकर्पभकौ भेदे काकोल्यौ कड्विटद्धिके | अषवगाऽट- 
भिद्रव्यः कथितच्चरकाद्भिः `” भावप्र °“ रान्नामष्यद्वर्गस्तु 

यतोऽयमतिडुर्यभः । तख दख प्रतिनिधि ग्य) रुहं 

'युडहाकरिन्द्र 

१०,१० द्,७ । 
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भिषक । मेदा जीधककाक)लो ऋचि स्तय ऽसतो । 

वरीविदा्यंखगन्वावारादोस्तु क्रमात् क्तिपेत्'' भावप्रण । 

खनिभेदे च | ऋषभक्रटशब्दे सनिभेदे दृश्यः । बरषेति रेतः 

इष-अभक ्ट°बलोपः। ३८षभे^ते ते भवन््तय कष- 
भासो वशा उतः० ६,१६,४७। ऋवभासो रेतोषष - 

काडटषभा;" मा० | “उष ऋषभस्य रेत पेन्द्र ! तव 

बौधे र्,८ “ततो नियुक्ताः पशवो यथा शास्त मनो- 

पिभिः} तः तः देव स्ख्ण्य परकिण्ञ्च , यथाविधि 

ऋषभाः शास्त्रपटितास्तया जलचरा ये” सरवीश्नान- 

भ्ययुञ्चस्ते तल्ाग्निचयकमेखि" भाः अञ्चर्प्८ | 

अश्चनेधख उषभादयद्च सलन्त्णा अश्वभेधशव्दे दिताः 

अष्य व्यधाद् पाठात् उपमितसमासः । नरःकषभ इव 

वाक्यो नरभ; एवं राजषभः पुरुषनभ द्त्यादि | सवत्र 

प्राश्य तेन व्योयते। “ख. रत्तरपदे व्याघुषुङ्गवषभ- 

कुञ्जराः। खिंहथाह्लनागादययाः एु'सि चर ठायवाचकाः" 
अमरोक्तीः । कचद्वाक्योऽपि श्रे द्यो्यते । «शा- 

त्वतामुषभ' स्वे मूतावासममंसत भाग २०२,१० । 

“स्वलक्षणा प्रादूरभूत् किलाख्धतः स मे ऋषोणामुषभः 

प्रसोदतु "भाग २,४,२३ । गेालन्तणान्तर्ग तडषभल क्षय 

क्त इड्सं ०".सास्राविलदखन्ताच्यो मूषकनयनाच्चनशुभदा 

गावः | प्रचलद्धखिप्रिटविषाणाः करटाः खरसटशव्ण, । 

द्शसप्रचतुरन््यः प्रलम्टङुण्डानना विनतष्टढाः 1 ख्छस्थ्- 

लखरोवा यवमध्या दारितखुराञ्च । श्यावातिदोधेजिह्वा 

यलफरतितद्वभिर ति इद्धि । अतिककुदाः लथरेदहा 

नेष्टा होनाधिकाङग्यञ्च । इषभो ऽप्येवं स्य लातिलम्ब 

षणः सिराततक्रोडः स्थ.लासिराचितगण्डस्तिस्यानः 

मेहते यञ्च । माजाराक्तः कपिलः करटो वा न शुभदो 

दिजखदटः । कष्णौहतालजिज्खः असनो युस घात 

करः । स्यलथरदयिष्टङ्गः सितोद्रः लष्णसारबखं ख । 
ष्टहजातो ऽपि त्याज्यो युथावनाशावद्ो दषभः | श्या- 

सकपुष्पचिताङ्गो भस्ारुणसनच्निभो विङड्ालात्षः ! विप्रा 

णामपि न शुभं करोति इषभः परिष्ट्धोतः | ये चोच्ख- 

रन्ति पादान् प्ङ्ादि्वि योजिताः शशयीवाः | कातर- 

नयना नाच्च एठतस्त न भारसद्ाः | दुरु हतता- 

मनो स्तदु स्फिचस्तास्बताल्जिह्धाञ्च । तु स्तोद्धखरवणाः 

चक्चेयः छट्जङ्घाञ्च | आतास्नसंहत्ख रा व्यदढोरस्का 

छरत्कङद् शक्ताः | स्जिग्ध्लच्छतनुत्सोमाशम्ताखतसु- 

श्टङ्गः; | ततुभूख.ग्वालधयो रक्तान्तविदोचना महो 

ज्रष 

च्छासाः । सिंहस्वान्धास्तन्वल्पकम्दलाः पूजिताः सुगताः । 

बासाव्षामि दकतिणपाच्" च दक्षिणावर्ते; । शभदा भ- 

वन्त्यनड्हो जह्ाभि र णकनभाभिः । वैद्यं सन्िका- 
ब् दे्णाः स्यल नेलवमांणः | पाश्णिभिरस्फ टताभिः 

शस्ताः सर्वेऽपि भारवहाः । धाणोदहथे सबलि्मार्जार- 

छख: सतख द्च्िणतः | कमलोत्पललाच्ताभः वाल. 

धिर्शाजितठल््यजव; । लम्ब टषणोमेषोद्रञ्च सद्धिप्तवङ्खण- 

क्रोडः | न्नेयो भाराध्वसहो जवेऽखतच्यशञ्च शस्तफल : । 

सितव्छः पिङ्गाचस्तास्रविषारेच्तणो महावलः | हंसो 

नाम शुभफलो यस्य॒ विवधेन: प्रोक्तः । भूस गनाखधि- 
राताचशङ्खणो रक्तदृक् कडृद्मो च । कल्दाषञ्च खाभिनम- 
चिरात् कुरूते पति लच्छयाः। यो वा सितरैकचरण्मे 

यथेव सोऽपि थस््फलः । मिचफलोऽपि साद्य 
यदि नैकान्तप्रथस्तो ऽस्ति" । “कषभाख्यमेतददित' स- 

जसा: सयौ चेत् इवयक्तं ४ छन्दोभेदे ५कणेच्छद्रे ६कम्भो-. 

रपुच्छ भेदि० ऽपरमैतभेदे धरण्यो | दवराडषुच्छ 

€जिनमेदे च हेम “नाभिसूलात् यदा व्थे उलिितः 

कुरूते ध्वनिम् | हषभखयेव निर्वाति हेलया ऋषभः 

खूरतः' "दति सङ्गोतदा० क्त १०य्बरभेदे । ^निषध्ष्भगा- 

न्वारषड्जमध्यमधेषताः | पञ्चमञ्ेत्यमो सप्र तन्त्रीकशठो 

ल्विताःस्राः' अमरः | १ {भगवद्इतारमेदे स च नाभेर 

देव्यामजान भाग०५।६ ऋ ० । -नाभिरपत्यकामो मेररेव्या 

भगवन्तं यन्नपुरुषमवह्ितात्माऽयजत्” द्व्य् पक्रम्य तपः- 

प्रसन्नो भगर्वास्तयोः पर्लतयावतीखं; द्यक्त तत्रेव | 

यथा “मवद्भरवितयगोमि ईरमखममिया {चतो यद्मध्या- 

कजो मया सव्ये भूयादितिः ८ 1 यथाह्नेवाभ- 

खूपञ्च कंवल्द्यात् ६६ चथापि बह्यवादो न षा भवितु. 

मर्हति भभव हि शखः यद् हिजदेवकुलम् । 
तत॒ चखाग्नोप्रोयेऽ"यकलयाऽवतरिष्यन्नात्मठल्यमहपलभ- | 

सान इति निशामयन्त्या मेर्देव्याः पतिमभिधायान्तर्दषे 

भगवान् | वह्धिषि तखिन्नेव' विष्ण दत्त॒ भगवान् परस- 

पिभिः प्रसादितोनामेः प्रियच्कोषेया तदवरोधायने 

मेरुदेव्यां धमान, प्रदर्धयिठकामो वातवसनानां चम- 

ानामुघोखामूदधमन्विनां शुक्लया तन्वाऽवततार'' € ° 

“रुक उवाच अथ तश्ठतृपत्त्यौवाभिव्यज्यमानभगबज्ञच्तणं 

सास्योपथमपरैराग्यैखर्यमहनिमूतिभिरलदिनमेधमानालुभावं 

प्रकतयः प्रजा जाद्धणा द्व्ताञ्चावानतलससवनायातित 

रां जग्धः तख = वा इयं वशं णा वरोयका टह्यन्ञो- 
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करषं 

केन च व्योषा बलेन च्रिय! यशसा बौययंशौर्याभ्याच्च 

पविता कषभ दूतोद्ं नाम चक्षार | यख हीन्द्रः श्छ 
5 ह #। 

भानो भगवान् वर्षेन बवष त॑द्वृधाथ्य भगवान्डषभरेवो- 

योगेखरः प्रडखात्मयोगमायया खल वपमजनाभं नामाभ्य 

बेत् | नाभिस्तु यथाभिलषित सप्रजास्लनवरुध्याति 

प्रमोद्भरविह्णलोगदगदाच्चरयः गिरा खंर' ्टद्ोतनरलो- 

क्षां भगवन्तः एराणएुरुष मयाविलसितमतिवैत्स 

तातेति सालुरागषठपलालयन् परां निषध तिष्ठपगतः | 

विदितादुरागनाप्रौरप्ररतिजनपदोराजानाभिराकज' स- 

भयसेत॒रलायासभिषिच्य नदधरेष् पनिधाय स मेर् 

हव्या विधालायां प्रसन्ननिषणेन तपःसमाधियोगेन 

नरनारायणाख्य ' भगवन्तं वाञ्देवखपासौोनः कालेन तन््- 

{इमानमवाप | य॑त्र इ पाण्डवेय ! सोकावद्ाहरन्ति ॥ 

कोद तत् कमं राजर्ेनाभे रन्वाचरेत् पुमान् । अषत्यता- 

भगाद्यखय हरिः शदेन कमेणा । ब्रह्मण्योऽन्यः ! कतोना- 

मेधिर मङ्गल पूजिताः । यख बह्िषि यन्नेशं दथेवामाच- 

सोजसा । अथ इ भगवागषभदेषः ख" वषं कर्मन्तेलमतुम- 

नयमानः प्रदर्भितयुखकुलवासोलब्धपरंगु रुभिरतन्नातो ग्ट- 

द्मे धिनां धर्मानतुशित्तमाणोजयन्त्यामिनद्रदत्तायाचभयः 

विधलच्तणं कर्मसमाम्तायमभियुद्धत्राकजानामात्समानानां 

अतः जनयामाख । येषां खलु महायोगो भरतोज्छेष्ठः 

श्रगु आसोत् येनेद' वर्ति भारतमिति व्यपदिन्ति। 
† त पि [8 

१ २्राजकन्ेव्य ऋषभसहस्तादिदक्िणके एकाडसाष्ये याग 

भेदे ““ऋषभगोसवौ? काल्या० २२१११,२, “चषभच 

गोदवच क्रा भवतः?” ककः “पृनेरान्नः"8 | ५ूः 

ऋषभसंन्नोरात्तः'' कवीः'"'दश्िण ऋंषभसडसत दादथं वा 

तम् ” ५ । “ऋषभाग्ां सहसत इादथाधिकं अते वा” 

खंसहः । १९ यत्ततरषुलं न्टपभेदे च । “यकि शस्तोभेन 

चदघभो यान्नतुर ¶जे यिक्रानां राजा तदेतद्भायया$भिगो- 

तम् । ̀ यादत॒रे यजलाने ब्रह्माण चदषभे जना; । अश्व 

जेभे धन' विप्रा विभजन्तेश् दचिषणाः"अत०१२,५.४११५, 

कषभकूट ४० डेमकूटपरते भाग्व०११०अ० “पर्वतं स 

समासाद्य हेमक्ुटभनामयम् । अचिन्त्यानद्भ,तान् भावान् 

ददथ खश्न् च्ध् ¦ ` इयुपक्रभ्य तद् मूलप्रञ्न 

शुधिडिर' प्रति लोमथवाक्य' यथा 

"“यस्ि ]न्टषभक्रूटे ऽमूडधभोनाम तापसः | अनेकशत- 

बधयुश्तपस्तो कोपनोभ्टम् । सवौ सम्भाष्यमाणोऽन्यः 

चोपाहिरिहयाच इ । य डह व्याद्रेत् कच्विद्पलाद्- 

७९ वा० भागदर ^ 
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क. जेल । वातञ्चाह्य सा शब्द्सित्य.बाच स तापसः। 
व्याहरे ह एदषो मेषचब्टोन वार्यताम् | एवमेतानि 

कमाण राजस्तेन महर्िणा । ठतानि कानि चित् क्रो 

धात् प्रतिषिड़ानि कानि चित्। भन्दां त्वजिगतादेवा धुरा 
राजन्निति छतिः। अन्वपद्यन्न ससा परुषा देवदेिनः ॥ 

ते दशनः त्वनिच्छन्तो देवाः शक्रषरोगमाः । दगेचचकररिमं 
हेश गिरिप्रद्युह रूपकम् । तदा प्रभ्टति कौन्त ब ! न गि- 

रिभिभं खदा । नाशक्तु वन्नमिद्रष््' कृत एवाधिरोहहिठम् । 
नातप्रतपसा शक्यो द्रष्ट् मेष महागरि, । अरोदु वा 

$पि कौन्तेय | तख्ान्नियद्वाग्भव । इह देवास्तदा श्वे 

यन्नानाजद्ुरत्तमान् । तेषामेतानि लिङ्गानि दश्न्तेऽ- 

द्यापि भारत || कुशाकारेव दूषय" संसतोरेव च भूरि- 

यम् । यूपप्रकाराबहबो इन्ताञचेभे विशाम्मते ! । देवाचं 
चदषयडःव वसन््द्यापि भारत ! |» 

ऋषभ गजविलसित न° ““भलिनमैः ख॑रात् खष्टषभगजवि- 
लसितमिति" ट°र०खक्तं षोडषा्तरपाटके व्ंत्तमेदे । 

ऋषभतर ए° तलः षभ; तत्वे रच् । भारवहने मन्द् 

शक्तौ टषमे । जातित्वेन षित्त्वात् स्त्रियां ङगेष् । टषभतरो । 

ऋषभहोप एण्न° दषभ इव खतः हीपः । द्पभेदे खे तदपे 
यत्र व्रौैञ्च प्॑तोऽस्ति स च कुमारेण विदारितः “कषभ- 

हवोपमासासाद्य सेव्य करोञ्चनिष्द्कम् ” भाग्वर्ट८४अ०। 

ऋषभष्वज इ ० कषभोटषभोध्वजोऽख । छषवा इने {महादेवे । 

अरषभकेतनादयोऽप्यत्र | २्रङंदिेषे भेदिनिः। 

ऋषभो स्तो कषभ-+गौराग्डोष् जातौ वा ङोषं | पनरा 

शायां स्याम् रेश्छकशिम्बयाम् ३सिरालायाम् 8भिध- 

वायाच्च मेदिनिः) ५ कषभलातिच्त्ियां स्त्रीगव्यामं 

& कपिकच्छाञ्चु । ऋषभ शब्द् .उद्ा° | 6 

अटषि ए° षति स्नानेन संसारपार' ऋधो गतौ कि न्ता 

नेन शंसारपारगते श्वशिश्ादौ २थास््रगदाचाग्ये" ३बेदे 

$क्गिरणे च तखव्युत्पसियेया । इषो हिसा गतौ धात- 

विद्यासन्यतपः सतिः | एष सद्निचयो यस्मात् जाद्मणच् 

ततस्त जिः । विषटत्तसमकालतु ब्धा दत्तिर्टषिसल यस् । 

ऋषन्ति परमां यस्मात् परमभिंस्तत ख्टतः । गत्य्ांडषतें 

घातोन मनिर्हत्तिकारणम् । य ङञादेतत् सतम्मूतस्तखा। 

ऋषिता मतेति"'मत्धय ° एु०१२० अ ० “अजन् इवैष 

स्पखमानान् बह्म स्वयन्भुभ्यानर्त्ते ऋषमोध्मवृतु सद~ 

धीणाड्डषित्वम्'रेत०ना० इहलादिरण्यत्र “ विदाविदरभ- 

सतयोविषयः प्रविद्धाः" भरतः। “सप्र बह्य.षदे नैष- 

२६४ 
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द््िपरम्ैयः | कःण्डपिच्च खतपिञ्च राजभिञ क्रमा 

बराः” रल्नकोषोक्त सप्रदिध ऋषिर्भवति | तेषां विशेषः 

लिका °उक्त; यथा “व्यासाद्यास्तु महषैवः । प्ररमषेयसतु 

मेलाद्याः देवघयः कणादयः । बह्धषेयो वसिषाद्याः छश्च- 

ताद्याः तव्य; । ऋतप्णीद्यो राजषयः काण्ड़षेय- 

सख्वमो । जेमिन्य व्याः?" वसिष्ठाद्या मरीच्याद्याः दब । 

“ब्टवुर्मरोविरतिच अङ्गिरा एल; क्र;। मददेचो 

बसि पुलस्ति ते दथ । ब्रह्मणो मानसाद्योते 

उत्पन्नाः सखयज्नो वराः । परत्वे नषेयस्तखाङ्ग. तास्त खा - 

हयः? म्यप्र ०१२०अ०। तेषां पुत्राणां त॒ तपरेव 

षित्व' यथोक्त' तल्लौव "*ईखराणां खतास्तेषामुषयस्तान् 

निगोधतत | काव्यो टहस्तिद्ेव कश्यपञ्चयवनस्तथा | उ- 

तथ्यो वामदेवच्च अगस्यः को शिकस्तया । कहं मो बाल - 

खल्याञ्च विश्वाः शक्तिवचसः | इत्येते ऋषयः प्रोक्ता- 

इतपसा ऋषितां गताः" किन्त मरोच्यादोनासेव कषित 

भूरि प्रसिद्धम् । तएव भोगखमाप्तौ नक्तल्रद्पेख गगनभ- 

शके उत्तरसखां सारन्धतोकाः स्थिताबभ्व स्यन्ते तेषां च 

मति कालसह्ितचारादि निद्धपित इ्डण सं० यथा 

““सक्वावलोव राजति ससितोत्मलमालिनो सासे । 

लाथवतीष च दम्यः कौवेरी शप्रभिषनिभिः। भूव- 

नायकोपदेशान्नरिनचचीँवोत्तरा भ्वमद्भिङ | 

तेषां कथयिष्ये दद्धगरगेमतात् | आसन्द्रधाद् सनयः शासति 

षौ सुधिषिरे पतौ । षडदिकपद्चदियुतः (५२६) 

अककलस्तसय॒रान्नच | एको तिन्र्ते शतं शतं ते च- 
रन्ति वर्षाणाम् । प्रायुत्तर तश्च ते सदोदयन्ते ससाध्वीकाः 

पू भागे भगवान् मरोचिरपरे सितो वसिशोऽ्यात् । 

तच्याङ्गिरास्ततोऽ लिस्तखासन्नः पुलस्त्यश्च । पलः कतु 

रिति भगव्रानासच्नालुक्रमेण पूवाद्याः । तत्र वसिष्ठ छ- 

निष्रपाचितारुन्धतो स्वौ । उल्काथनिधूमाद्यं हेता 

विवणां विरग्सयो हस्ताः । इन्द्; स्व स्व वग" विषुलाः 

क्जिग्धाच्च तद््द्धप् । गन्ध देवदानवमन्त्रौ षधिसिडय- 

चनागानाम् | प्रोड़ाकरो मरोचिन्ञश्यो विद्याधराणां च। 

शकयवनद्रद्पारतकाम्बोजांस्तापसान् वनोपेतान् । हन्ति 

वसिष्ठोऽभिहतो विदटडदो रश्सिसस्यन्नः। अङ्गिरसो 

स्नानयुता धीमन्तो बह्मणाञ्च निदिटाः। अलः का- 

जारभवा जलजान्यम्भोनिधिः खरितः। रचःपिशा- 

बदानवदेत्यभृजङ्गाः खताः धुकस्त्ख । पुलह ठत 
सूल फम् क्रतोस्तु यन्ना सय॒न्नण्टत;” | 

यच्चारमद्हः 
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एते च स्वायम्प व भन्वनरे सप्रपेय च्यासन. ततोऽधिकार- 

समाप्रौ नच्तद्धपेय नभोभर्ड्ले स्थिताः | भन्वन्तरभेदे ठ 

अन्ये एव सप्रषेयोभवन्ति वाह इरि ० । 

१ “सरोविरल्िभगवानङ्गिराः एल इः करत, । धलस्यस्च 

वशिष्ट सप्रौते ब्रह्माणः चताः 1 उत्तरस्यां दिशि तथा 

राजन् । सप्रषयः खटताः | नाना नास तधा देवाज्लासन् 

स्तायस्भ् बेऽन्तरे” । 

२ ऋवे वथिषटषलञ्च स्तम्बः काष्यपणखवच | प्रायो- 

दृहष् तिष्धैव दत्तोनिश्परवनच्लधा | एते महर्ष यश्लात ! 
वादुपरोक्ता सडात्रवा, । 

३ वसिषटपुलाः सप्राखन् वासिष्ठा इति विदुताः | हि- 

रर्गभेख छता जव्जानाम घुतेजसः । ऋषयोऽत्र भया 

प्रोक्ताः कोत्त्यं मानाद्धिबाध तान् । 
४ काव्य अवस्त थैषाम्िजन्तधामा च भारत | कंपोवान 

कपोधांच तत्र सप्नषयोऽपरे | 

५ बेदबाङग्य दुभञ्च छनिेदथिःस्तथा । हिरण्यरोभा- 

पजेन्य ऊङ्गबाङ्च् सोमजः । सत्यनेवस्वाऽन्नेय रते 
सप्रषं योऽपरे 
६ श्य्यनेभो विवखांश धामा विरजस्तथा । अतिनामा 
सहष्णच सप्रति त॒ महर्षयः । चाकलुषछान्तरे तात | 
सनोदेवानिमान् ष्टण 

ॐ अत्िशिष्ठो भगवान् कश्यपश्च स्ान्टि;. ` गौ तमश 
भरडाजोपिख्वामितरख्लयेष च । तयैव एलो भगवान्डचौकसख 

मह्ाकनः । सप्रसोजमदग्निश्च ऋषयः सम्पू द्वि । 
मन्वन्तरे व्यतिक्रान्ते चत्वारः सप्रका गणाः | लत्वा कम 

दिषव' यान्ति बह्मलोकमनामयम् । ततोऽन्वे तपा युक्ताः 

स्यानं तत्पूरयन्त्य त । अतीतावसेमानाञ्च क्रनेतैतेन 

भारत ! । एतान्य क्तानि कौरव्य ! सप्ठातोतानि भारत ! 

च रामो व्यासस्तघाल्रेयो दौश्चिमाजिति विद्तः। भा- 

रहाष्लसव द्रो फिर रल्यामा महाद्युतिः । -गौतमखात्ज- 

शौव शरद्वान्नाम गौतमः | कौशिको गालवद्ैव रुरः का- 

श्यप एवच | एते शप्र महाक्ानोभविष्या छनिसत्तमा;| 

जद्यणः सदट्थाचंते धन्या; सप्रभ्यः खटताः । 

€. मेधातिधिस्तु पौलस्वोवच्ठः काश्यप टव च । च्च्ोति- 

पमान् भागेवक्ेव दय् तिमानङ्गिरास्तथा । सवनचंव.वा- 

शि च्ालेयो इव्यवाडइनः | प्रौहः सत्यः इत्येते 
नयो रणडितेऽन्नरे 

१० दशने त्व पर्याये द्वितोयखान्तरे सनोः । 'हविश्चान 
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पोवहश्लैव सकतिदेप भागव: । अपोमू्भिस्तयात्रेयो 

वाशिस्चाषटकः स्तः | पौलस्त्यः प्रमतिद्धौव नभोगद्चौव 

काश्यप; | चअङ्गिरानभसः सत्यः सप्नौव परमर्षयः | 
११ रक्ादभे त॒ पर्याये ढतीयस्मान्तरे मनोः। तखसप्र 

ऋरर्षौश्ापि कौन्यं सानान्निवाध मे | हवध्रान कश्यपश्चापि 

हविद्मान.यञ्च भागव; | तरुणश्च तथात्र योवासिढ स्तनय 

शया | अङ्गिरास्रोदधिष्णय्रच पौलस्योनिश्वरस्तथा। घु- 

लडचाग्नितेजाच भव्याः भ्र मर्पय । 

१९ चदयेखा् साव कषोन् सप्रष्टयुष्व मे । य् तिवे- 

गि घुतरञ्च आलयः सतपास्दथा | अङ्किरास्तपसोमूमसि 
स्तपस्लो काश्यपस्तथा । तपोधनश्च पौलस्यः पौल 
तपोरद्विः । भागवःखप्रमस्ते षास” 

१३ त्रयोदशेऽथ पर्याये भव्ये मन्न्तरे मनोः । अद्रा 

श्चैव धतिमान् पौलस्त्यो इव्यपस्तु य; । पौलदहस्त्वद्र्थी 
च भागव निरुतृदक, । निप प्रकम्पस्तथालेयो निरोहः 
काश्यपस्तथा | बेतपाच्लैव वासिः सप्ते त् मह्यः | 

१४ चतं शेऽथ पर्याये भौ्स्सेषान्तरे मनोः | अग्नोधेः 

काश्यपञ्व पौलस्त्यो भागवस्तथा | भागवोह्यतिबाडश् 
` शुचिराङ्गिरसस्तथा । युक्तैव तथात्रेयः शुकोवाथिष 
रच । अजितः पौलच्च्व अन्त्याः सप्र्पयच्च ते। 

सप्र्षीां उत्तरा दयचच” शतण्ना० २,१,९,१। उक्तः 
अवा (तपरौ वं एरचां इ्याचचते अनीच त्त- 
राड्ि प्रेय उद्यन्ति । 

विश्वामित्रा: सप्रभयस्तु दच्तिणखं नभोमण्डले स्विताः 
बडक्त' “ततो बह्मतपोयोगात् प्रजापतिरिषापरः | स- 

सजे द्ल्तिणे भागे सप्र्पीनपरात् पुनः" । “महमेकास- 

सासोनमभिगम्य सहषेयः'” । “"कदषयो द् ,पेसन्ध्यत्वाहो षै- 
मादुरवा्नयुः” ] (ऋषयवःखंयतात्मान; इति च मलुः । 

“वसन्न पिकुलेषु स;” “कोख सुषिप्रत्नीनाम्'? रषु; । 
“कणषोन् ज्योतिर्मयान् शप्त” “सप्तभि हस्तावचितावयेषा- 

र्डधो विव्लान् परिवत्त मानः” कृमा० । वेदमन्त्र 

प्रथनं शष्द्रटरि च | येन यउषिणा दष्ट सिङधिः 

प्राप्ना च वेन वै । भन्तेय, तष्ट तत् प्रोक्तमुषि- 

भाषः स उच्यते''योगि या०। येन ऋषिणा कल्पादौ यो- 
पि ५) 

भन्त्रो स्तस्य मन्त्रख् स धिः । तजन्नानावश्यकत्वमाष- 

अब्दे दशितम् ततर वेदिक्षमन्लायामुषिनिद्पणच्च स्वात- 

क्मखिकादौ दण्ट सचे तलोक्तमलोच्यते । “स्व॑ 
=, ५/ ू ॥ + भागने ब गायत" गौ वमौयम्, ध्व सावित्रमौष्णिहं 

भारहाजोयम्, सभ" सौम्यमानुष्भमाथ्वं कम् । सभ 

वादश्छत्य' वाहतमाङ्िरसम्, सव" वारुणं पाङ्गमालम्बाय- 

नोयम्, घवमेन्द्र' तर ््,भ' याज्ञवल्कय , सवं मा दित्यदैवतं 

जागतम् कौत्सम् ! ज्योतिष्टोमे दी्ताप्रष्टति वच्यमाण 

दोच्वायां भ्टगुरग्नाविष्ण.गायत्नो । प्रायणौये, आद्गिरसो- 
ऽदितिरुच्णिक, क्रये विश्चामितः सोमोऽचष्प् । अतिथ्ये 

वसिष्ठो विष्ण छे हती, प्वग्य कश्यप आदित्यः पङ्कि; । 

उपखत्स्वात्रेय उपसदुदेवता त्रि, १्। अम्नोषोमोयेऽग- 

सत्योऽग्नोषोमौ जगतो । प्रायणोयेऽतिरानन चखाग्निबेश्योऽ- 

होरात्रे अतिजगती, चति शत्य सौकरायणः संवत्सरः 

शक्रो । अति्वे षडहे सावणाऽङसासा मासा्चति 

शक्ररो, ष्य षडहे सावक्षायन चदतवोऽटिः, अभिजिति, 

भियत्रतोऽग्निरत्यिः, खपए्सामद्च सरसखत्यापो तिः, विषुवति 

रौह्िणायण आदि्योऽतिष्टतिः, तिचलिति सौभर इन्द्र 
निच्छंतिः शतिः, गो आादुषोर्वाकं लिर्भित्रावसरुणौ प्रलतिः, 

दशरात्र खाचोयो विद्धेदेवा अाक्तिः, दशरालिकेषच्छे 

षडहे भाजेयो दिशो विनिः, खन्दोगेष श्ौल्वायन इमे 

खोकाः खंकतिः,दशमेऽहनि पराशरः खंवतसरोऽतिकतिः, 

द्ात्रते भैलिनः प्रजापतिरत्लति,, उदयनोयेऽतिरान्रे 

भौषनायनो वायुच्छन्द्सि सर्वाणि, षिभिरुपलस्ित' 

वाक्यमुषयः'' । अधिक डेमा° व्रत°्डश्यम् । भावे कि। 

१५ देने १३ज्नाने च । ऋषिङत् ऋषिमना; । १७त- 

न्त्ोक्नमन्त्रख प्रथमोपासानेन सिद्धे ऋष्यादि शब्द् ए ० उद्ा०। 

ऋषिकुल्या श्रो कषौणणां कुल्यो व । {नद्यां लिका ०। कषोणां 

कतिमा सरित् । मानससरोऽन्ति्स्ये ऋषिनिम्मिःतसरोवरे 

^तासतु सान्न निच्ित्य मानसं सर उत्तमम् | षि- 

कुल्यास्तया स्ववा ददर्भं करुनन्द्नः } सरो मानस 

मासाद्य इहाटकानभित; प्रभो | | गन्धर्वरज्चितं देश 

मलयत् पाण्डवस्ततः” भाग०्स° २७ अ० | श्तोेभेदे 

^ सिङल्द्यां समासाद्य वासिषटञ्चुव भारत , वासिष्ठीं स- 

समभिक्रम्य स्वे वरां हिजातयः । कषिकरल्यां समासाद्य 

नरःस्तात्वा विकल्मषः । देवान् पितु ्ाचयत्वा चद धि - 

लोकं प्रपद्यते" भा०वण००८४अ ०।.भूमिभागास्तया पुर्या 

गङ्गाद्वारमयापि च| कषिकुल्यास्तयामेध्या नदौ चित्रव- 

इातथा''भा०खतु°\६ै५चअ०। ऋधिकुलाय हितः यन् । 
४कषिकुल हिते त्रि । “उभयो विकृलयायाः सर 

खल्या; च॒रोधसोः? भाग०३,२२,२६ । "“कषिकल्याय; 

ऋषिङुल तायाः सरस्तद्याः” श्रौधर; । कषिङुरुलरहीः 

, = 



ऋषि 

यत् । ५कषिङलयोम्ये लि०। “अध तदो शतीं देवी- | 
भ षिकृुल्यां सरखतोम्' भागण० ३,१६,१३१,। साच 

"भून्त्र ऋषिङ्कल्ायारद्गोयस्ततः प्रस्तारो देवङुल्यायाम्"” 

भाग० ५,१५.६ | भारतवर्षस्य ६महानदोभेदे त 

त्वसह्ानदीकोने भा० ५ १९११८ | चन्द्रवथा तच 

परछो्िपक्रस्य “कषिकुल्याऽद्रिसामा कौशिको मन्दा- 

किनोति ताः प्रदश्यं इति मडानद्य इत्यक्तम् । 

ऋषिक्तत् लि° षि" दर्थेनः करोति लं-किष् &त०। सब्यै- 
दर्टरि | “ऋषिमना ऋ{षङत् खषाः? क ०९९ ६,१८) 

षिगिरि उ ० गिरिव्रजाख्यमा गधदे यस्यजरासन्व एरसन्निल- 

दृस्येष पञ्च पव्वेतेष मध्ये पर्वतभेदे “यष पायै | सदान 

भाति पशमाच्नित्यमम्ब् मान् । निरामयः सुवेश्सादढयो नि- 

बेशो भागधः शुभः | वैहारोषिषएठलः भंलो वराहो टष- 

भश्तथा | तथा ऋषिगिरिस्तात ¦ शभाद्त्यकपद्धमाः । 

एते पञ्च महाष्टङ्काः प्व्यता भोतलद्रुमाः  रच्तन्तीवाभि 

संहन्य संहताङ्गागिःरद्रजम्?' भाण्स०२०अ० [रल्नमा० 

ऋषिजाङ्लिकी स्त्री कशिप्रिया जाङ्गलिको | कश्गन्धाटकचे 

ऋषितर्पण न° ऋषोग्णां तपणम् । चऋषोचदोण्य जलाञ्चलि 

दाने तद्विधिः खान्तर “क्तोपवोतो देबेभ्यो निवीती च 

भवेत्ततः! मरुष्यांसर्पयेद्धक्वा कषिषुत्राच्षींखया । 

सनक सनन्दश्च दतोयञ्च सनातनः | कपिलश्चाञ्ठरिदव 

बोद,: पञ्चशि खस्तथा । सेते ढश्चिमायान्तु महत्ते नाम्बना 

खदा । मरो चिमत्द्गिरसौ एलस््यं पुलहं क्रतुम् । प्रचेत 

खं वसिष्ड्चभ्टयुः नारदमेव च | देवान् सर्वान्टषोन् सर्वान् 

तवेद चतो दकः” अत्ता ल् यवा;“अच्ताच यवाः परोक्ताः'" 

{ १४१५४ 1 

इत्यक्त :। तञ्च क्लानकले निष्यं कततव्यम् यथाह भाता० 
“तप्णञ्च शुचिः कुर्यात् प्रह ्ञातकोद्िजः । देवेभ्य 

चदषिभ्यच्च पिदभ्यश्च यथाक्रमम् । “नित्यं स्ञात्वा शुचिः 

करयांहे बा िपिदटतपेणम् " मनुः | त्ख प्रधानाङ्गमेरेन 

दिषिधता तर्पे्थब्द् वच्यते | 

ऋषिपञ्चमो स्तो कषोश्णां सप्रपीां पूजाङ्ग' पञ्चमी । भादर 

शूणक्पञ्चम्याम् । तत्न हि सप्र्षौन् प्रतिबास्यान् पूजयित्वा 

ऽक्वटभूमिज यकेन वत्त नम् कायम् । सप्र वर्षाण्येव कत्वा 
अष्नेऽन्दे सप्रकष्भस्िताद्च प्रतिमाद्चु सप्र्षौन् सपृज्य 

नन्वन््ेया्ोतरथतः तिदड्त्वा सप्र ब्ाद्धष्णान् भोजये- 
दिति विधिः । मूलः हेमाद्रौ व्रतखर्डे दण्यम् | मा 
च भध्याङ्कव्यापिनो साद्या ““वृजाव्रतेषु सर्वेषु मध्या- 

व्यापिनो तिथिरिति” माधवीये इारोतोक्र; दिनहये 

ऋषि 

तथालाभे हेमाद्िभते प्रा खाद्या “पराखिता खात् 

पद्मोति'" दोपिकोक्तोः साधवमते पव्वां “सदेव पञ्चमो 

पू" ्ल्यक्तः इुम्मशास्त्ाञ्च । “षिपञ्चलो षोयुनेन 

खादयति दिवोदाखः। {षपर्याम्'? रतमा ° । 

ऋषि प्रोक्ता सो ऋषिणा धन्वन्तरिणा मेषच्याय प्रोक्ता । मा- 
ऋषिबन्ध॒ उ०षिबेन्धुः उत्पमादकोऽख । †कथितरयजाते ख- 

 । २शरभनामकेकषौच । '"वस्सपाटणा;ः शरभायं 

ऋ िवन्धयेः' ऋ०८,१००,५ । §त। श्कथिनिते च | 

ऋषिमनस् इ० षिवा चेद्धि भनोऽख । सर्वाधैदधि नस्ल 

क षिलच्छन्द् उदा ०। 

ऋषियज्न ए०कष्यदेग्ठको यत्नः ऋभिरदेकादध्ययनद्पो यशो 
वा | नित्यं ग्टडस्यकर्तव्यपद्चयन्नान्त्गते बेदाध्ययनख्पे 

जद्धवन्न ““ऋषियन्च' देवयज्न' सूतयन्न्च वंदा । नृयज्ञ 

पिदयन्नञ्च यथाशक्ति न हापयेत् | एतानेके भ्ायन्नातु 

यन्न थास्तरविदो जनाः'' । खाध्यायेनार्चयेतर्षोन् होमे देवान् 

यथाविधि । पिदृ । ॥ ‰। नुनदमभूतानि अ[लक्मणा” 
भवुः 

ऋषिलोकं ° ऋषिभिभौम्योलोकः । सत्यलोकसन्िकषस्ये 

कषीष्ठां भोगस्थानभेदे कषङुल्या शब्द् उदा ०। स च लोकः 

अनिलोका दर ्दलोकादधोव्तमानः यथाह काथोखख्डे 

शनिलोकवर्पनानन्तर' "नेत्रयोः प्राघुणोचक्रे ततः सप्र 

मल्लम् ` इय् पक्रस्व ̂ शिव्भोन्  शिवसते षदा सप्र 

योऽमलाः । वसन्तीह प्रजाः ख् विनियुक्ताः प्रजा- 

खजा | मरोचिरलिः घुललहः एुलस्त्यः क्रहरङ्गिराः । 

वसिष्ठञ्च मद्धाभागा ब्ह्मणोमानसा; ताः । सप्र जह्याख 

क्ते पुराणे निच्चय' गताः | सुंभूतिरनद्छया च क्षमा 

प्रोतिञ्च सन्नतिः ूतिद्व्लां क्रमादेषां पलोलोक्खं 

मातरः | एतेषां तपसा चैतद्धार्यते भव्नल्रयम् । उत्पाद्य 

ज्मणा पूवं मेतत प्रोक्ता महर्षय; । प्रजाः जत रे 

घुत्रा ! नानाद्धपःः प्रयललतः"द्व्यादक्ठपवगये ब्रवतो- 

रिति खंकधां तथा गणयोपैच्णवयोश दावहाम् । भरवलोक 

उपागतश्लयोमयनातिण्यभतथ्यवच्िःतः' १८अ० । 

ऋषिश्वाद्ध न०दत० । ऋषोषां करतवय शरा । तत्र हि बह्ञा- 
रम्परो लघुक्रिया तदुक्तम् “अजावुद्ध ऋषिचाद्े प्रभाते 

भेषडम्बरे । दम्पत्योः कले चेव बह्वारम््र लषुक्िवा"” | 

ऋषिसाद् तिर कषीन् षद्ते अभिभवति सह-ख्ि ६ैत० ॥ 

षाणां द्रष्ट णासभिभावके । “तख ॥ धोतिमुषि- 

षाडवोव्त'" ऋ €.,७२,४ । “सदसा ' पा० षत्वपच्छे 

ह 
॥ 

- 
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षत्वमन्यत् क{चिषाहो इ्याटौ न षत्वमिति मेदः । 

जषिषाण ए० शषिभिः सायते भज्यते षण -संभक्तौ कमणि 
वञ्च वेदे षत्वम् । षिभिः संभक्तं । “वे त्वा खजन्यृ- 

भ्िषाख ! बेघसः? ऋ०९.,८६,४। (दपिषाण | ऋषिभिः 

सभक्त भा० | लोके तन षत्वम् | 

ऋषि(टि,षेण इ० च्धपभेरे। ततो बिदा अञ् | आरि 

(ह्िषेणः । तद्गोलापलये एु स्त्री ° स्रियं डप् । 

ऋषिष्ट त लि०° ऋषिभिः सुतः वेदे षत्वम् । ऋषिभिः स्तुते 

“ऋषिष्ट् ता जरयन्ती" क ० ७,७५१५ । २ अग्नौ च “कृषि- 

ष्टत इति ऋषयो तमय स्तुव सादा हषिष्टत दति” 

शत० १,४२.६ । लोके ठ न षत्वम् । कचिह्लौकेऽपि 

षत्वम् । “ऋषि तां विष्ण.पदीं पुराणाम् "भा ०अह०२७ 

ऋरषिस्तोम ए ° एकाडसाध्ये यागमेदे । “कषिसोमा व्रात्य 

स्तोमा एष्ाडहानि"' अाखण्यौ० १५ । "ऋषिस्तोमा 
माभ सप्र एकाद्ाः | उभयत्र सप्रमोज्येति्टोमः प्र 

कतिः" नारा० | 

ऋटषिस्वर ए० ऋषिभिः खय्येते शब्द्यते स्तयते सल -कणेणि 

प् ैत०] ऋषिभि; स्तव्य । “'कषिष्लर' चरति 

याच्च नाम ते" ऋ० ५,४४.८ । “ऋभिखरमभिभिः 
स्तुत्यम्” भा° । ( कते जगत॒सजेने । 

। „ ऋषिसगे ० ऋषिभिः ठतः सर्गः । ब्रह्मणा नियुक्तौ करं पिभिः 

ऋषो स्तौ ऋ षि+गौरा ° स्त्रियां डष्. | ऋषिपत्यास् । 
ऋषि(षो)क पण ऋष्यां भवः क वा खः] छषिपली 

गभेजाते ऋषेरौरते एते । “कषिला ऋषीकास्तु नेयु- 
नात् गभैसम्भवात् | परत्वे नरेयस्ते वं भताये ऋ घिकास्तत :। 

ऋषोकाषणां ताये वे विन्नषा ऋभिएतकाः'' इत्य पक्रम्य 

कतिचिदढषोनुद्खा “तेषां पुव्राषौकांस्तु गभत्पच्रान्नि- 

बोधत" पक्षम्य ऋषोणामौरसान् कतिचिनुक्ा^दत्येते 

ऋषिकाः से सत्येन ऋषितां गताः 2 मत्छपु १९० अ ०। 

ऋष्रोवत् वि° ऋचः ्लोटत्य नासूयस्य मदुप् “अन्द्सौरः" 
-पा०मख वः दौषः | ऋषिस्तोढके चषिस्तुते । ^शिप्मिन्न- 

घोवः शचीवो" चर ८,२,२८ (कषीवः } ऋषि- 

भियेक्ग"मा०। अल “नदवसोर ब्व डौ छन्दसि 'पा०स- 

म्बौ मस्याने रुः । कषीवः न्द् कल्यन' प्रामाट्किमेव । 

खोके तु ऋषिमत् इ्व्येव । 

ऋषोवदह लि° शषीन् वति पचा०अच् दत° “दकोवद्ेः 

पौलो” पराण दौर्षः | करषिवाद्के 

ऋषु इणकष-गतौ कु | “अनशरतगतिबुक्गो र्यःर्सौ “ज्य ढे 
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भियो भादभिष्छेषूणां पयति "० १०,१ ,“करषृणां सय- 
रष्लोनास्'' भा० ‡गन्तृभात्रे भद्ति ९बलवति $न्नाट- 
भाले चख रेभोन जरत कषणा जणिहत ऋषूणाम्” 

ऋ ०१,१२०, "'कष्.णामागन्तयाम्” “कषां मङ्तास् 
प्ञानवताञ्च"भा०। ५मन्त्रद्रटरि कृषौ च*हव्योभ्वहस्तु क - 
ष.ष्यास्?' च०८,७१,१५, कष.णामुषोयां दङ्तादिद्रट- 
श्णाम्*^भा०। 

ऋष्टि सती ष-करये क्तिन् । उभयतो धारायुकते {खड्गे । 
श्खडगमाने अमरः । देच्ायुधमात्रे च चित्रोवोयामः 
प्रयतास्तिष्,” ऋ ०१,१६६,४, “कषटिष्, युद्स्य्ेतिष् " 

भाग '"अगेष्वेषां निभिमृक्तुकरंटयः'' ऋ०१,६४,8, 
कृष्वा ऋष्ट रमृतः ऋ०५,५२,६, “को रादुषवि- 
येषान्” भा० “वा थोमन्त कष्िमन्तो सनोधिणः?" ०५, 
५७,२,० कनाम ख् रिका "भा ०^८यर शक्य दि ठष्टिभिः" 
देवोमा० “धन् षि चास्राणि शरा चिता शतन ट्यः 

काञ्चनभूषणाञ्च” भा० अा०१६४अ० ““कोवोऽन्त्मरुत 

कष्िषिद्युतः "ऋ ०१,१६८,५, “कषटिविद्य् त कश्या मेषभे- 
दनायुधविेषोण विद्योतमाना: भाग्भाने क्रिष् । 8ह्हि- 

सायाम् ५अनिष्टोतृपादने। ““्िरिण्यनिखियुपरा 

कटिः कट०१,१६७द, रिष हिंसायां रििरष्यतर 
“गोचरे वा विलग्ने वाये सद्धा रिटिद्चकाः*"ज्योति° 

देदोप्रौ च। कष्टिरस्यख सप् । रिशियुक्त दौिदुके 

लि°स्तियां प् “विदय द्रथा सरत ऋष्टिमन्तो दिवो- 

मयाः' चट ०३,५४, १ ३“ऋटटिमन्तो दौध्रिमन्तः”” भा० 
ऋष्टिषेण ए° न्टपभेदे ततः पाठान्तरे विद्ा० अञ् शिवार 

अण् वा । अपिण ततृपुव्रे । “चखार््मियोहोत् 

सभिनिषौदनदेवापिदेवद्ठमति' विकिलवान्?" रतामृच- 

मधिङत्य यास्लोनेतिद्ासो वरखितः यथा ^"तलेति- 

हालमाचक्षते देषापिचचा्टिंषेणः शान्तचच दौ कौरव्यौ 
भारतौ बभूवतुः स शान्तनुः कनोयानभिषे चयाद्चक्रो दे- 

यापिस्तपः प्रपेदे ततः शान्तनोराच्छे द्वादश वर्षाणि देवो 

न ववर्ष तमू बरह्मणा; अश्मस्तया चरितो ज्ये भ्वा- 

तरमन्तरेत्थभिषे चित" तचत्त देवो न वर्षतीति" ऋष्टि 
घेणस्य नालान्तर' प्रतोप इति। “प्रतिशः प्रतीपः 

खल् गोव्यापयेभे मदः नाम तद्या इत्राचतुपाद्यामाख 

देवापि" शान्तु बाद्लोक चेति देवापिः खल् बाखल 

एवारण्यं विषेश ` चान्ततस्तु मद्ोपाल्ो बमूवेति? भार 

चा० €५। ऋतच्स्तख्लद्दिलोपोऽभूत् प्रतीपस्तख चा- 

९६५ 
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कज; | देवापिः शान्तदुच्तख बाद्खोक इति चाकला; । 

पि्टराज्धं परिष्यज्य देवापिस्तु वनं गतः | खभवच्छान्त 

नूराजा प्राङ्मङ्ाभिषखंक्नितः । सभा द्वादश तद्राच्चे नं 
4 म 

ववष यद् विभ;। शान्तसु्रांह्यणरक्तः परिषेत्ता यद्- 

सभ्टक् | राज्य" देडापजायाशपर' राद्विषङ्वरे | एव- 
छततौ दिजैज्ये' न्दयामास सोऽजवीव् । नाहं राजा 

स्वेषाङ्ग विप्रान् टष्टौ दष ! प्रभो । तन्छन्तिप्रह्ितरिप्र- 

बहादुर थितोगिरा! बेदवादातिषादान् वै ततो देवो 

ववष ह |` देवापियेगमास्वाय कलापसाममास्वितः । 

घोमध^ओे कलौ नरे ठतादौ स्थापतिष्यति"” भाग०६,२२, 

१९ स्षो° | अरिपेखशन्द्खावयवार्यौा निर्* दितो 

यथा “^खाहिषेण दरशटिपिणस्य पुत्रः रूषिततेनखेति 

बा। सेना शेश्वर समानमतिवां | पत्रः एर् नायते 

निपरणाहया पृन्नरक' ततस्त्रायते इति वाः" । 

ऋष्य ° कष -ह्हिसायां कमेश्यि क्यप् अन्नप्रा्ि° यत् 
नि०] “ऋष्योनीलार्डकोलोके सरोष दृति कौ्तितः” 

दल् क्ते १मगभेदे । 

ऋष्यकेतु ए० अनिर तिका० | कष्यक्ेतनादयोऽष्यत् । 

ऋष्यगता स्तनो कष्य गता न्नाता । ऋष्यपोक्ताद्े थन्द्रत्रा 

ऋटष्यगन्धा स्तनो कष्यख गन्ध इव गन्बो यखाः. । !द्गदारके 

श्च । रच्तोरविदार्या' श्महाश्चे तायाम् । 

ऋष्यजिद्ध न° चखतोक्त भडाकुष्टटोगभेदे । शते । 
“वपत महाकुटानि” इय पक्रम्य “तत्र॒ मड्ाङुशान्धर्षौ 

इम्बरप्जि हकपालकाकण पुण्डरी कदद्रव दूति” विभव्छ । 

लल “वातेनार्णं, पिेनौडम्बरष्यं जिहकपालकाकणा- 

जि। चश्रणा पौरडरोक' दद् कुरचेति" तज्जिदानश्घा 

"कष्यजिङ्खा प्रकाथखरत्वानि कष्यजिह्खानि "लस्तितम्। 

ऋष्यप्रोक्ता स्तो कषिभिरपरोक्ता ऋष्य इव प्रोक्ता षति वा| 
१यताजवाम्, रेचतिबलायाम्, रेच्कशिम्बोृशते च | 
“ऋष्यप्रोक्ता वयस्या च” सुखु° | 

ऋष्यमूक उ° चये मगो मूको यल | कष्यमूकस्तु पञ्यायाः 
एरतः इष्पितद्र मः दति राभायथयोक्तं पस्पासरोऽन्तिक्े 

पर्वतभेदे “ऋष्यमूकमगात् कपिः” भट्टिः अय्य पर्वतः 

कूम विभागे दङ० दखिणस्यतयोक्तः “थ द्किखेन 

लङ्व्य्पक्रभ्य “क्रोञ्चदीपजटाधरकागेयै ऋष्यमूक ” । 

कऋष्यगङ्गः इ० कष्य भृगभेदद्य श्टङ्गभिव शहङ्गमदखय । विभा- 
रडक्रहनिपुते लोमपाद्राजकन्यायाः शान्तायाः प्यौ 

ऋषिभेदे तो त्पत््यादि, भागव ११० अ० उक्त' यधा । 

ऋष्य 

“विभाण्डक विप्रमेक्तपखा भावितात्रनः । आअमोषवी- 

व्यं खतः प्रजापतिखमद्यतेः। श्टथ॒ षल्ो यथा लात 

ऋरष्यष्टङ्गः प्रतापवान् | महारख सहातेजा बालः स्यषि- 

र्सभ्मतः। मद्द्द समाषाद्य काण्यपञ्चपसिस्यितः । 

दीभकाल- परिश्रान्त ऋषिः; स देवखम्मतः | तद्य रेतः 

प्रचस्कन्द दद्यरसषवैशीम् । अपे यतो राजन् | 

श्टगो तद्धापिवस्दा | सह तोयेन षिता गभिणो चा- 
भवत्ततः | खा पुरोक्ता भगवता नद्धा लोककन्तणा । 
देवकन्या ब्डगो भूत्वा छनि" थ विभोच्छसे | चअमोष- 

तवाहिेचं१ भावित्याहूवनिश्छरिंतात् । त्यां मृग्यां स~ 

भभवत्तख पुनो महन्टषिः । कष्य्टङ्गस्तपोनित्यो वन 

एषाभ्यवकतेत | तखर्षे; शङ्गः शिरसि राजनच्रासोक्ा- 

तनः । तेनर्यश्टङ्ग इत्येव" ततः स प्रथितोऽभवत् | म 

तेन दषटपूब्बौऽन्वः पिढठरन्यल मालुषः.| तस्मात्त मनो 

निलय ज्ह्यचययेभवन्ृप । णएतक्षिन्नेव कले त॒ सखा 

दथरथख वौ । लोमपाद इति ख्यातो अङ्गानामोश्वरोऽ- 

भवत् । तेन कामात् लतं निण्या नाद्धण्खति नः 

छतम् । स ब्राह्मः परिव्यक्तष्तदा वै जगतः पतिः। 
.रोह्ितापचाराञ्च तख रान्नो यहच्छया] न ववे ष- 

'इस्ताचस्ततोऽपौ द्यन्त वै प्रजाः । स नाद्धणान् पय्यं एच्छ- 

क्षपोयुक्तान्द्नीधिणः | प्रवणे एरेन्द्रख शलर्थान एधी- 

बोपते | । कटं परव्भेत् पजंन्दं उपाषः परिदश्यताम् । 
_ तमूचु्नादिवाश्चेन सखमतानि भनोषिणः | तत्न त्वेको 

छनिवर स्त" राजानश्ववाच ह | कुपितास्तव राजेन्द्र डा- . 

छण निष्कतिः चर । कष्यण्टङ्ग छनिद्ठतमानयख च 

पाटिव ¦ । वानेवमनभिन्नच्च नारीणामार्जवे रतम् । 

स चेद्षतरेद्राजनु विषय" ते महातपा; | श्यः प्रवत् 

पर्जन्य षति मे नात्र शंशय; एतच्छरस्वा वचो राजन् ! 

त्वा निषूतिमाक्रनः । ख गत्वा एुनरागच्रत प्रश्नेषु 

दिलातिष् । राजानभागत' त्वा प्रतिसंजदषः प्रलाः । 

वतोऽङ्गपतिरादय सचिवाकन्त्रको विदान् । ऋष्यष्डङ्गा- 
गने यन्नमकरोखन्त्रनिशरयम् ) सोऽध्यगच्छदपायन्त॒ तैर- 

मान्बं: सडहच्य्त:। भस्तन्नरखमयेन्नं नीयां च पि 

निशितैः । तत-आानाययामाब वार्या महोपतिः । 

गेष्याः सल्ल निष्यातास्ना उवाच रु पाथिवः। कष्य 
ब्टङ्गमृषेः खुत्रमानयध्वष्ठपायतः । शोभवित्वाभिविच्राख 

दिषय' भम शोभनाः" | 

तठोनेष्टाभि गेन तदो पर णहठपवख्यं “वतो रसालम् } 
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क य प्रसंकएुत्त प्रबेश्ड योगेन दिष्ठच्छ नावम् । प्रमो- 

दयन्त्यो विषिषेरपायं राजन्म रङ्गाधिषतेः समीपम् । 

संस्याप्य तासाश्रमदथेने ठ सन्तारितां न्प्रवमथातिशु- 
राम् । तीरादुपादाय तयेव चक्र नाव्याश्रमं नाम वनं 

विचिलस् । आन्तरे तंतु निवेश्छ राजा विभार्ड- 

कष्यातजनेकषतलम् । दद देवं सषा प्ररटमापूयं मा- 

खञ्च जगञ्ललेन । स लोमपादः परिपू्यकामः चतां 

ददादष्यण्टङ्गाय शान्ताम्" अनेनैव याजयित्वा द्रयेन 

वच्तुख्यं लेभे दूति कथा रामायाणादिख्वाचुस्न्वेया 

“मान्योनिः सां एुरमृष्वश्टङ्गः ” भटः । 

ऋष्यादि ए० कषिरादिरख्य । वेदिकमन्तेखाव्यन्तातव्ये 
चदथिप्र्टतिपञ्के तश्च पद्चकं यथा “यापं डन्दच दैव्यः 

विनियोगस्तथैव च । वेदितव्य प्रयत्नेन ब्राद्धणेन विपञ्ि- 
ता?"योगिया ०। जाद्धा्येन सह आषा दिकमिव्यथैः व्यक्त- 

भाष ख एष“वस्तु जानाति तत्त्वेन खाप न्द्च देषतम्-। 

िनियोगं" जाद्धणच्च सन्त्र थेन्नानकर्म च | एषकखया कचः 
` सोऽभिषन्द्यो दयतिधिवद्धवेत् ¦ देवतायाञ्च सायुज्य गच्छ- 

त्वं न सशय; । पूवेक्तन प्रकारेण ऋष्यादीन् वेत्ति यो 

दिजः । अधिका रोभवेत्तख र्या दषु कमे । मन्त्रे 

` मन्त्रे प्रयलेन च्नातव्य बाद्यणेन ठत । विन्नानपरिपू- 

सतु खाध्यायफलसञ् ते । छन्द्स्छयातवासानि भवन्ति 

, फलद्ान्यपि । चरेय लभते शोऽत्र धरमेमायुचच निन्दति । 

दिव्यः वर्षसहश्वन्तु स्वस्थाने कदणिभिः सद । तिष्ठन्ति 

तल तैः सा वत्त ल्यच्रंवं जायते” । कष्यादिषदा्था- 

नास ण । “वेन यदषिण्णा दष्ट" सिद्धिः प्राप्राचवेन 

ॐ । मन्तरेण, तख ततुप्रोक्गन्डषिभावस्तद्ातकः । काद्ना- 
च्छन्द् इलः वाससोवाऽय वा कते । आत्मा द चछाद्तो- 

श्वैमृत्योभीतिस्तु वै एरा । श्यादित्यंवेठमीख्दरष्ठेन च्छन्द 

शलोरितम् । यद्य यद च देब रहा या च दैवता | 

वदाकार' भवेत्तद्य देवतः देवतोच्यते । रा कल्ये 

अव्पन्चामन्त्रा; कमाधमेव च । चआअनेनेद' ठ॒ कत्तं व्य“ 

;विनियोगः स उच्यते । निश्क्त' यं मन्य सत्- 

` न्तिः प्रयोजनम् । प्रतिष्ानः -सतुतिद्धंव ाद्मणं लभि- 

चीयते । ठं पड्चविध' प्रोक्त जपकाचेषदसमरेत् । शोभे 
वान्ते योगे साध्याये याजने. वथ?” । 

ऋष्यादिन्यास एर्कष्वादोनां न्यासः । तन्ोक्तं मूब्रादिष 

ऋष्वादोनां न्यासे! कष्यादिशन्द्ायंप्रदयेनपूव्बेक तन्नााच- 

-प्रकागः तन्त्रसा० चक्रः } “मद्धे्ररष्ाजन्नात्वा यः 

साच्ात्तपसा मम । संखाधयति शुडाता स तख कषि- 

रोरितः । गुरत्वात् भस्तके चाख न्यासस्तु परिकौितः। 

सें सन्त्रतच्वानां छादनात् कन्द् उच्यते । व्रतात् 
पदत्वाद्च ते छन्दः सभोरितम् । सवेषामेव जन्तनां . 

भावनात् प्रेरणात्तया । छृद्याम्भोजमध्यस्या देवता तत्न 

तां न्यसेत् । ऋषिच्छन्दो ऽपरिन्नानाच्न सन्त्रफलभा ग्भनेत् । 

दौबेल्यं याति सन्ल्ाणां विनियोगमजानताम्” । तन्त्रान्तरे 

“कषि' न्यसेन् देथे उन्द्सतु छखपद्कजे । देवतां इ- 

दये चब वजन्त युद्यदेथके । शक्गिञच्च पादयोचैव सर्वाङ्गे- 

कोलकं न्यसेत्” । “खद् दष्यादिकन्याखः कर शुद्धिस्ततःपरम्। 

अङ्गुलिव्यापकन्यासौ चृदादिन्याख एव च | तालत्रयञ्च 

दिगबन्ः प्राणणायामस्ततःपरमू । ध्यानं पूना जपञ्ञेति 

सपेतन्ते षुयं विधिः” तन्" । तसे वमन्त्ाषणां विथेषत 

ऋष्यादयस्तु तन्त्रसारादौ ण्या; । 

ऋषु लि ऋष व-उल्लाद्यञ्च नि । महति मह्च्राभदछ 

निर् ° “अजा इन्दर गिरयञ्चिढधा; ' छ ° ६,२४८, 

“षु सह्ान्तः भा० । “गस्परीरय चऋषुया यः" ऋ० 

&,१८,१० | ^गिरिन यः खता ऋषु इद्रः" ऋण 

४,२०१६ । “लवं भुता प्रतिमान चिव्याः कषुवोरदय 

पतिमूः" ० १,५२.१९ । “प्रास्लौदषौजा कषे भि- 
श्लतच्च'' च ० १०,१०५,६ । “इष्वा ऋटोः” ऋष्शन्ट 

कत् नि° रह-णष्ट ° साघु । हलक्ायादौ । “रडइन्व' 

विद्ते रन्धयानि"? १०,२८,९. । “डते सकाया- 

च्याय” भा | 

द्वि वाचच्छलये ऋजनारादि न्दा सङ्कदनम् । 

# 
ट 

ऋकारः. खरवणंविेषः भच्न्यः स च दोषै; उदात्ताच- 

दात्तखरितभेदत् लिषिधः हनः अहना सिकरालुनासिकभेरेन 

प्रत्येकः दिधेति षट् । माटकान्यासे वामनासायां तख 

न्यद्ध तया वामनासाशब्द नाप्यभिधेयता | तद्य कामघेत्- 

तन्त्रे ध्ये यसलद्हपचक्त' यथा । “कार परमेधानि ! 
खय परमङण्डङीम् । -पोठधिदुद्धताकांर पञ्चदेवसयं 
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खदा । चतुत्तनसय' वख पञ्चप्राणवुतं षदा। नि 

अक्तिदद्हित' वशं प्रणमामि सदा प्रिये!” । अद्य इ त- 

सवोक्गिचिन्या दीषख दिमालत्वेन विमालोच्धायैञ् ता- 

द्ि्रत्वात् चछाकारभेद्ाच्च। 

हे गत्यां क्रदादि* धादि० परण सकण सेट् | भ्रादि० 

आ प्रत्यये स्वः । ऋष्ाति कणोत: ऋणन्ति | कणोयात् 

ऋणातु कोहि अरात् च्रार्णोताम् ऋणेन् । 

चारीत् । आर ! च्यारतुः | अरिता । शयोत् | अरिः 

श्यति | आरिष्यत् । चअ{रितव्यः अरणोयः आयं; । 

अरिता। ऋणन. । खं; । अरः । 
ऋ अव्य ऋ-किप् बा० इतवाभावः | श्वाक्यारम्परे ररलायां 

भेदि० ! रेजिन्द्ायां 8भये च शब्ट्रल्ला ¦ ५देषमातरि 

६दानवभातरि ऽखूटतौ ट८गतौ च सी ° वच्चसि न °मेदि०। 

्मैरबे १०दहजे पु° भेदि ° । 

दति वाच्यत्ये ऋकारादिशब्दाेसङ्कलनम् 

ट 

खकारः स्वरवखं भेदः स च दन्तभूकोयः। उदात्नाचदास- 

श्ञरितमभेदात् लिविधः आअलुनासिकानतुनासिकमभेदात् 

प्रत्येक पुनदिंपेति षद्धिः। तख माटकान्याक्े दल- | 
गरे न्यस्तया तच्छब्दे नाप्यभिघानम् । तख ध्येयद््प 
कामयेत्तन्त्रो उक्तः यथा “कारचच्चलापाङ्कि! 

कृख्डल परदेवता । अल ब्रह्मादयः सव्वं लरयोऽख्ि सततं 

भिवे । पञ्चदेवमयं वे चदन्नौनमयः सदा । पञ्च 

प्राणयुतं वसप" तघागुखलयास्कस् । विन्दु बयात्मकषं वर 
पौतविद्य् ज्ञता यथा" । अख अ तत्वोक्तिञिन्त्या रकमाल 
लिमाल्लतवाभ्यां तयोभेदात् । तकाररद्हितस्तु दादथानां 

बोधक इति सि०्कौ० ऋशब्दे विषति; । 
स्ट अव्य छमतो कऋ-क्रिप् तुगभाव; लत्वम् | १देवभातरि 

स्भूमौ रेपैते च भेदि० । 

दूति बाचस्मले ङकारादिशन्दार्थशद्धचनम् । 

जकारः तन्त्रमते छधगोधमते च स्वरसं भेदः पा ० सते 
तख दीषत्वं नास्ति तेन उद्ात्तालद्। स्वरित मभेदात् अनुः 

नासिकालनासिकमेदाञ्च षड्विधः) अतरेद' बोध्यम् चुः 

वर्छद्य ट् षःत्वाभावेऽपि “लति जञा" ° क्तः लका- 

शुढययुत दपर एव त॒ विधेयः तल लकारहयर्पव्य- 
इनहयख एका मात्रा अचश्चापरा इति हिमाल्रत्व'तेन 

होक्ञ,कारः इत्यादौ दीर्घ त्वव्यवद्ारः । शषधगोधे जलय 
भिलयुक्गिरपि टकमातरदविमावलिमातरत्वभेदापेक्तया । तेन 

म विरोधः | अतण्व शिच्तायां इष्णुटयोति विन्नेय 

लकारः ञ्, बेति"खकारखक्षारयोः इःस्प.द्लयोक्तिः। 
इःस्मट्त्वञ्च दषत्स्यटत्वः तस रकारलकारादित्वे णव 

सम्भवति “ख चोऽस्छ.टायणस्वोषन्ने मस्य, ाःशलस्तया” 
शिक्ञाणां यवरलानामोषतस्मच्त्वोक्तः। “तेन ककार 

क्षारयोरीषत्मृरत्वात् दःस त्यम् । एष" खवेसासङ्ये 

वीस न दीर्भैत्वकल्यनमिति स्च्छभोलणोयम् । चख 

च लकारइयघटितत्वात् दन्त्यता न्ते च स्वरवयोगात् 

अस्छ.टत्यम् । तख च उदात्तादिभेदेः षड विधत्वमपि । 
साटकान्याशे च तख वामगण्डं न्यखयता तेन तच्छब्द ना- 
प्यदाभिधानम् | कामघेनुतन्त्रो तख ध्य यखद्पशक्तम् 

यथा “ञकारः परमेशानि पूय चन्द्रसम प्रभम् । पञ्चदेवा - 

त्मकः वणं पञ्चप्राणात्मक' तथा| कणलरयात्मक' व्यै" 

तथाविन्द्नयाककम् । चदवेगेप्रद' देषि ! ध्यायेत् परभ 

कुण्डलम् ' । 
ल अव्य क रख लः |. १देवनायाम् र देखस्तरियाम् श्द्च- 

जमातरि भकामभेतमातरि च श्लो रएकाशरकोषः। 

५ भद्ादेवे पु*रकाश्चरकेषः। 

दति वाचस्सव्ये जञकारादिथन्द् ैसह्कखगह् । 

१ ५. १1 म सका वक द न, = न शय 
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शकारः खरव्पभेदः एषः “एदेतौ कण्ठता लब्या विच्य क्तः 

कग्ठताल्लोः स्थानयोरु्धाय्यैः | ख च द्.षे दिमालरत्वा् 

उदात्ताचदात्तखरि तभेद) रदनासिकानदनासिकाभेदभ्याञ्च 

षङ्धिघः। तख माकान्यासे ऊर्ोहस्थाने न्यखतया तच्छ- 

ब्द नाप्यभिधेवता । तख ध्येयद्पं कामधेदुषन्त्रे । 

“दकारः परमं दिव्यं बह्मषिष्ण् शिवात्मकम् । रद्धिनौ 

कृच्चमप्रख्यम् पञ्चदेवमय' सदा । प्ञ्चप्रायातकं वं 

तथा चिन्दुलयात्मकम् । चेतूर्बरगप्रदं देवि ¦ ध्यायेत् परम 

कुण्डलम् ” । एब्द्ख वाचकाः शब्द् सतन्त्े उक्ता यथा 

'ध्वकासतो वाख" शक्िभिरठोशौऽो भगं मरत् । च्छो 

भूतोऽ्बकेणो च व्योतृश्ण चधा प्रमरन; । भवं च्चान' 

कथा धौरा जका सर्सखङ्भवः । वङ्किरिषण् भगवतो 

कुण्डली मोहनो वचः । योषिदाधारथक्तिञ्च विकोणा 

$संन्तकः । सन्विरेकादशो भद्रा पद्मनाभः कुलाचलः” । 

“शकारो बामगर्डान्तः शक्तिकिर्टौ भगन्तथा । माच्तवो- 

जच्च विजया ओष्ट; एकाद् शस्वरः "इति वीजवखांभिधानम् 

ए अव्य ई-विच् बा० न चख; । १ख्तो रअष्धयायास् 

श्दकस्पायाम् $संगोधने ५्ह्ञाने च" शेदिनिः 

हैविष्णौ ए एकाच्तरकोषः। 
एक त्ि° इ-कन् । १एकत्वद्पप्रथससं ख्यान्विते, र्केषले, 

श्ये, ४अन्या्े, ५ सत्ये, देखद्वितीये, ऽपमाने, अले 

च | प्राञ्रशः संख्यावाचकख सख्यासख्येयोभयपरत्वे ऽपि 

एकशब्द्ख सूरिः एकत्वखं खया ज्वितपररत्वम् । तेन एकोघट- 

दूल्यादनत वटखकः। कचित्तु भावप्रधाननिहंश्पर- 

लेन खंख्माभाचकतमपि.। ^ कयो दिं वचनेकवचने'" 

पा०। इह हित्वम् एलं च दे्रकशब्द्योरयेः। अन दिव- 

चनान्तत्वमेष तथा यत्वे लिङ्गम्. सं ख्ये यपरत्व दरगे केषामिति' 

ष्यात् इन्दा्थानां संख्यानितानां बहत्वात् । तेन एकदिव- 

चन शब्दोऽपि एकत्हित्वा धैकः तला तयो :परिभाषितत्वात् 

अतएव “छां कम्ब्रद्योऽष्यया; सख्या चेव तथा तिङ 

मृ” इति चपा गिडगच्च षख्याषाचकरत्यसक्तम् । तथा''अ- 

नेकमन्यपदार्थे? पा” छले अनेकपदख एकवचनान्ततया 

प्रयोगात् नालति स्कल यन दति विपद्ेण एकलतन््र- 
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न्यायकता । एकस'ख्यान्ितपरत्वे अनेके इति खात्^"त- 
न््यनेके जलधेरिवोमय” इत्यादौ बह्व चनान्ततयेषानेक 
शब्द्ख प्रयोगात् । खारसिकप्रयोगे त॒ न लक्षणा तेन 
बटखयैक इत्यादि न प्रयोगः इति द्रव्यम् । इतरस"ख्या 
एकत्वस्यातगमात् दित्वादोनानेकतनृ्धयौव जनना 
द्घात्वर्थाचुगमात् तख चअन्वयनामता | ख्या च 

दृव्यसमवेतो यणविथेष; यणादौ च स'ख्यान्वय; पर- 

म्परयेति विशेष;। रकत्वादेजातित्निरासेन युण- 

त्वव्यवस्थापनं कणा ० ०एन््यो : ठेतं यथा 

द्परसगन्धस्स ब्य तिरेकाद् या न्रमेकत्म "कण्०“८्प्- 

रषगन्धस्सर्येति संख्यादिपञ्चकभिन्नयुष्णो पलक्षण व्यतिरे. 
कादिति व्यभिचारात् । तदयमधैः, एकोषट इति विशि 
प्रतौतिमि येषणन्नाम लन्या, तत्न वियेषणं न खूपादि, तदय- 
तिरेकेख जायमानत्वात् । न च षटत्वादिकमेभ निमित्तम्, 
पटेऽपि जायमानत्वात्, न चैकल' सत्तावत् सामान्वम्, 
सत्तया सहान्य.नानतिरिक्ताडत्तित्वात्, न च द्रव्यमाले 
सामान्य" तत्, द्रव्यत्वेनान्य् नान तिरिक्रदेशत्वात्, न चान्य ~ 
नानतिरिक्गदेशत्वे ऽपि प्रतोतिभेदाङ्गोद्ः, प्रतीतिभेदख ख- 

ब्टपटतत्वे अत्ताऽपि भिद्येत, विषयमेद्श्षतत्वे त॒ विषय- 
भेद! लुपपन्त रक्रत्वात् अन्यथा घटल्कलसत्वयोरपि भेदा- 
पत्तेः । न च सलद्धपाभेद् एकत्वभिति भूषणोक्त' युक्तम् । 

घटस्् ू पभेदञ् देकत्व' तद् पठाद्ावेकल्प्रत्ययो ग खात् 

सव द््पभेटोहित्वादिकमित्यपि भूषणमतमदुपपन्न' खद्धप- 

भेदख तल्रिचठुएादिसाधारण्येन व्यशहारवैचित्रप्ादुपप- 
न्तेरिवि भावः” । बेया०. सङ्खयानिद्पणमूर्क' तदि- 

 ब्षादिनिष्धपण' यया “अभेद कत्वसंख्याया टन्तौ भा- 

नमिति स्विति; । कपिद्धलालम्भषाक्ये लितन्यायाद्य- 
योच्यते । उक्तञ्च वाक्यपदोये। "अधैषधिरसाः से 

` मधुन्याहितशक्तयः । अविभागेन वर्तन्ते संख्यां तां 

तादो ठिदिरितिः ! परि्यक्तविशेष वा शंख्यासामान्य' 

तत् । चउक्कञ्च “भेदानां वा परिव्यागाल्व'ख्यात्रा स 

तथाविधः! । व्यापाराच्जातिभागख भेद्ापोद्ेन वन्तं ते। 

च्पण्ट्ोतविशेषेण यथा द््पेण पवान् । प्र्यायते 

न शुक्तादि भेदापोहस्तु गम्यते इति” । असाः दत्तौ 

समासादौ भान न्यायधिद्धमिति गेषः । इति मतस्थिति- 

कैधाकरणानाम् । च्य भावः राजपुरुष इत्यादौ रान्नो- 

रान्नोः रान्नां वाय" पुरुष इति जिन्नासा जायते। 

विरेषजिन्नासायां पामान्यद्धपेण तल्मतोति; यन्द्ादाष- 
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श्यको चऋतस्तखां शक्तिरिति । तच्छा एकत्वेन प्रतीतौ 

भ्यायमाह कपिञ्चकेति | ब्त्वगथयनायां लित्वख्र प्रय- 

भोप्रस्थितत्वात् तद्ुपेेव भागवदेकत्वखय स्वतः प्रथमो- 

प्रस्थितत्वभस्तोति । वस्तुतस्तु जिन्नासव नालुभवसिडा। 

तथात्वे वा न्ञानेच्छयोः समानप्रकारकत्वेन डेतरेत्- 

सङ्भावात्त्तदर.पेशव वाच्यता खादिति ध्येयस्” । 

तथा च उत्छगात् सवत्र अभेदंकत्वस'ख्यौव एत्तौ प्रतोयते 

मतु विेेण। अत ए “सख्या तु व्यञ्चकाभावाद्- 

व्यक्ता प्रातरादिवित् । यन् ठ व्यञ्जकं किञ्चित् तत्र सख्या 

भ्रतीवते"दति वाक्यपदोये उक्तम् 

तेन राजषुरुष इत्यादौ न विथेषस'ख्याप्रतीतिः व्यञ्ज 

काभावात् त्वत् एत्र: अखङ्नम् इयादो त॒ विगेषेण तत्. 

प्रतीति; तवारेथतदभावयो््यञ्जकत्वा त्“त्वमावेकप्रचने दति 

पा ० एकवचने त्वसादेशख विधानात् । तदभावादेव दि- 

त्वब्धत्वयो विषेण प्रतीतिः । एव द्रव्यैक्ये एकदे शितत् 

खरषदिधानात् अदधपिपपलोल्यादौ एकलप्रतीति; दिलादौ 

विवकिते ठ पिप्पल्यङ्ग मित्यादोव स्यादति तत्न विेष- 

संख्याप्रतीतिः । “र्कः शन्दः प्रयुक्तः सम्य॒न्तावः 

सगे लोके कामधग्भवति?' सतिः रएक्नेवादितोयं जह" 

खशि; । €भेदतलयश्ून्ये परमेश्वरे पु° | “एकोऽनेकः सवः 
कः किम्" विष्ण स° | “परमाधतः सजातोयविजा- 

तौयस्बगतभेदरादहित्यात् एकः” भा० । सजातोयभेद्ः 

यथा एृक्ते दत्तान्तरात् भेदः विजातौयभेदः यथा इत्ते 

पटाद्भेदः। स्वगतभेदः यथा दत्ते शाखादिभ्योभेद 

इत्येव'भेदल्रयराद्व्यञ्च सवखं द्भाकक्रत्वात् काय 
कारणयोरभेदात् तद्रिक्कपरमा थैवस्वन्तराभावाञ्च | तदेव 

^एकमेवादितीयसिति "तौ पदनयेणोक्तम् इह त॒ न्य 

पदाभावात् रकशब्द्खेव तथा मेदत्रयराहहत्यपरत्वभिति 

बोध्यम् । सांख्यमते त॒ ““एकोऽदितीय दूति वेद्वचांसि 

घसि वेधम्यंलच्तणभिदाविरहं वदन्ति इय् क्ते ्प- 

भद्रा हित्यभेकत्वमिति बोध्यम् । न्यायमते वु“^एकलत्वमलु- 
पश्यतः" इति शुत्यन्तरात् एकत्वेन चिन्त्यतया, प्राधा. 

न्धोन या एकलतव' समथेनोयम् ।*“यकातपला एचिधोष्टता- 

क्णो: "माघः । ““त्वमेकटश्य' नयनैः पि बन्यः'› “समान् 
भावेकरस भनः स्थितम्" कुमा० त्वमेकोद्यस्य सर्म 

पिधान खयम्भुषः'" सदः । “अजामेकां लोह्ितशर- 

कर्ष्णां वद्कोः प्रजाः इजमानां सदख्पाः | अजोष - 

कोजुषमाणोऽदथेते"'तिः।'"रकातपन्न' जगतः प्रभूतम् 

५ 
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“त्वेका कल्याणो गिरिशरमण्णो क्षालि ! सततम् "कपू ° स० 
"“हेतोरेकाश्रये येषां सखसाध्यव्यभिचारिता” भाषा०। 

विशेषणयोरेकसखय विथेष्यत्विवच्या कन्स० रएकशब्द्ख 

पूथनिपातः एकधलुङ्खर इत्यादि “अमोघं सन्दधे शस्तं 

धशुष्य कधलुद्धर;" रषु; । वोरशब्देन समासे त॒ एकवीरः 

बरक इति खपहयं भवतोति भेदः । वस्तुतस्तत्र वीरकः 

द््येव रकेषु श्ख्यष वौरयते इति वोरधातो- 
्धपवौरशनब्टेन सप्रमोततृएुरुषे एकवोर दूति 

प्रौढम० । एकथशब्द्ख स`ख्वावाचकत्वेऽपि “सख्या 

पूरौ हियः" पा० न दिगुतवमिति । अख सैनामकायैम् 

रके एकौ एकच्यात् एकेषाम् रएक्खिन् । च्तरियगम् 

एकस्यै एकदा: एकाखाभेकखाभित्यादि नजतत्एरुे त॒ । 

नेक एकभिन्रो दि०ब०्वर। तन्न एकव ंष्यान्वयासम्भ- 

वान्नैकवचनप्रयोगः; । तन्न च सर्वनामकार्यम् “अनेके 

च्नेकख इत्यादि अनेके सेवन्ते भवदधिकगो्वांणनिष- 

हान्” काः °स्त° । एकत्या यैकेन तेन॒ बङ्न्रीहौ एक- 

बचनप्रयोगोऽपि “^चखनेकमन्यपदार्यः' पा° | 

एकस्य भाव; त्व | रकत्व न ° तल् । एकता स्तनी, ष्यञ् 

रेक्यन० एकत्वसंख्यायां सास्य श्रोषत्वे खभेदे च । 

«तलत्र कोभमोद्धः कः शोक णकत्वमसुपश्यतः”” खतिः 

“°या न्तरनेकत्वम्'"कणा * ध ° । “एकत्व सागता यख्यात्” 

खटति: । “समालोक्यैकतामेव' शशिनो भास्करस्य च)” 

भाग्व० २९३ । “्रज्तोरपि प्रणयपूरवमेकतास्'" माषः 

“देक्य' खोऽन्ये" छण्वबो° । “रव्यैक्येः' खिण्कौ० | 

इतर । एकतर हयोर्भध्ये लातियुणक्रियादिभिर्नि्षाखेः 

एकस्िन् लि° एकतरो ब्राह्मणः एकवरः कठः रकतरो- 

गोलः एकतरचल इन्यादि । “खन्ञाणि वा शरौरंवा 

जह्धन्ने कतर' इण” भा० चा ०१द६अ ° । ^“रकतरपक्ल- 
पातिनो युक्तिभि निगमन" न्याय ०। सच शब्दः अन्यतरा- 

न्यत मवत् अन्युतयच्चं प्रतिपा दिकमित्यन्ये चत एष खद्ङ्ड- 

रादिभ्यिः'"पा०एकतरथन्दाच्र कट्ड.। एकतर कचम् । 

तेन न स्वेनामकाय्यम् 'हयोरेकतरे ब॒ह्धिः क्रियतामि- 

व्यादि, णकथन्दख भिच्चा धकत्वोन एकतर थब्दोऽपि भिन्नाय 

अमर; । इतस | एकतम बहूनां सध्ये जात्यादिभिः जिह्वा 
एकस्मिन् नरि० “यदि द्धे कतमो द्योषां स्रीधनं भशयेद्ब- 

छात्" कात्या०्खट० । सर्वनामकार्यम् एकतमे एकतम- 

ष्ञादित्यादि कोम सभो: अदद् एकतमत् ! तसिल् । 

एकत. यकस्ित्निश्ययं कव्यर ““रकतोदतः "मच; "'तानेक- 
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तस्तव निन्त युरूर्वितन्त्रो" रुः । लल् । एकल एक- 

सिच्ित्यये आव्य “रज्ञ स्फ़टिकतटांशुभिच्ननोराः'' 
५ 6६ 

माघः । ^तयेकन्र करे दश” सलः ““अन्यजेगेह्भे- . 

रुष; सहेकतरावतिषठतेः' या° । दाच् | एकदा एक्ित् 

काले अव्य०। “स ख भूङ्ग सहस्ताणां बहनामन्नमेकदा । 

एकदा ख(ल्पकं भुङ्ख" भा०अनु० १५९ अ० ¦ अल्सा- 

द्यधक्ात् कारकाय वोद्या थस् । एकस् .अ लमल्पमेक- 

मेकं बेव्याद्यथे* अव्य० “परिल्लोय्यं त' पूव्वेवत् पालना 

सादनमेकयः' कात्या० ४,२,४ | एषभेकेनेकेन रएके- 

कख इव्याद्ययेऽमि। प्रकारे घा | ठकधा रएकप्रकार 

“एकधा बहधा चैव इश्यते जलचन्द्रवत्" तिः । ध्यखञ् 

रेकध्यम् एकधेवयर्ये अव्य* । 

एकक लि०एक+खसहयेऽये वा कन् । असहाये. ्माचरिष्णो - 

ककं भरतामप यद्रपः ° १०,५९.१६. । ““सह्ानप्ये कको 

त्तः सवतः प्रतिहितः | प्रसद्धौव ह वातेन -शक्यो- 

धर्ययितु यतः” पञ्चत० । ““विधिरेककचक्रवारि्यम्"" 

नैषधम् । सपैनासत्वेन टेरक्चित। एकशब्दः दति भेदः 

एककपाल लि० एककपाल संतः अण् तख लुक् । एकक 

पालसंते एरोडाशादौ | “एत द्यावाष्टयिव्यमेककपालं 

एरोडाथम्'' शत न° २,४,२ । 

एककर त्रि एकं करोति रक +ल“ दिवापिभेत्यादिना?” 

पा. संख्यापूवेकत्वेन अ्ोबाधक; ट उप०्र च्तियाम् 

डप् | एकमाल्रकारके एवं दिक‹विकरादयोऽपि तत्तत् 

सं ख्यान्वितकारके ति° स्तियां ङोप् । 

एकक ति०्णकं समानः का्य' यद्य । समानका्ंकरे ए- 

कख पाकरतदेयने अन्वद्य पाककतेःखरणं भवनोति 

आरकगयमध्य गौतर््ध.० उक्तम् यथा । “प्रणिधा- 

न जिबन्वभ्याम्रलिङ्गलक्तणसाटश्यपरिप्रहाच्रयाचधितख्ब- 

ज्वानन्तर्थ्य वियोनैककाय्यविरोधातिथयमप्रा्चिव्यवधानद्चखदुः- 

डे छादे षरागाधिलक्रियाभरम्ाधन््निमित्ते भ्यः" ० | 

“एककार्य्यात् रककरदेैनात् कन न्तरसख ख्टतिः" 

त्तिः । एक" क वय॑" ययोः तयोर्भावः | रएककारयं त्व- 

दल्कताैकरत्वद्पे सङ्गतिभेदे । तया च समानक्षायका- 

रिति स्लकतेव्यकार््याकारिलः सङ्गतिः | ^सप्रसङ्ग 

खपोदट्षातो.ेठ॒ताशखरस्तया ] निर्वाहकेककायैत्व" षोढा 
अङ्गतिरिष्यते" आअतमानजा० । कम्मेधार० | रएक- 

खन् काथ ‹“एकका्य रुचव्यन्तौ लष्यौ युद्धे ऽपरा- 
॥। - 13 & 

जितौ" भाण सण्१०य्० | शुष्यायुष्यमनासक्गभेशक व्य 

भनन्तरम् | एवन्तु बरह्मणो रउतमा्रेकपद्' हयम्'' 

भा०्व०२१२अ० | 

एककाल कर्मधारयः । एक्स्िनु काले “एककालं चर ङ्गं 
न प्रसजेत विस्तरे'”मदुः । “छनिभिर्दि रथनखक्तम्" ई 

यक्ते भगजनख द्विकालिकलत्व' साव्वेजनोन" यतेस्तु भि्ता- 

क्तिप्रमोजनख रागप्राप्नतया तदे विधितवासम्भवेन ण- 

ककालशब्टेन हितोयकालनिटत्त्यथीं परिष ख्यं बेहाग- 

त्याश्चयणोयान च नियमः, एककालभोजनाकरणे दोषा 

अवणात् । एककालोज्ञनकतयासत्यसख उत् । “कालाट् 

ठ्ज'त न भवति समासप्रतित्ययविधौ तदन्तरिधिः प्रति- 

भरेधात् । एककालिक एकक्ालभवे लि ०) “तेभ्यो लब्धे> 

मच्छ ण वत्तं येन्नककालिकम्" तिः । तल भवः ख । 
एककालोनोऽष्यन ल्रि° | 

एकङण्डल एु°एकं कुण्डलमसय । {बल रामे कुबेरे च भेदि 

एकङ्ुष्ठ न° एकमसाध्यतवात् प्रधान" कुम् । ख्तोक्तो कुष 

भेदे । तञ्च “एकाद्थचुदरकु्ठानोति" उदिष्य “लु द्रकुा- 

न्यपि स््लारष्क' सङाङ्टभेकङट" चम्बैदलम् विसर्पः 

परिषपेः सिद विवचिंका किटिसं पामा रकसेति" वि- 

भज्छ ^'ऊष्णारूणं येन भवेच्छरोर' तदेकं प्रवदन्त्य- 

साध्यमिति” लच्ितम् । 

एकगम्य लि रकत्येन गम्यः | १निरयि कल्यकसमा धिगस्यै 
च्पसवण्डाकरे चिदात्मनि । तत्र च मितिमाढमेयचन्यत्व - 

नेक्पतया न्नानात् तथात्वस् । परसोमतया गस्ये ्प- 

रमेश्वरे च ““वणाभेको गम्यस्वमसि परयसामसणीव दव? 

एषूपद्न्तेन तस्धेक पगम्यलोक्तं लथात्वम् । 

एकशुरु छ रकोऽभिन्नो युरु्यं ख । समानाध्यापके सत्ये | 

एकम्राम इण कसं ° । {अभिन्नपरामे 4 “एरकखाने चठ: शाले इ~ 

भिंच्े राष्टुविक्षवे । पतिनानीयमानायाः पुरः शक्रो 

न इष्यति" ज्यो° । तल्नभवः ख । एकयामौण एकप्रास- 

भवे लि०। ^नैकखामौखमतिधथिं विप्र साङ्गतिकं यथा | 

बटे उपस्थितं विद्यात् भार्यां यत्राग्नयोऽपि षा"मलुः अख 

गड्ाण्पाठात् एय एकयामोय तत्रा । एक्रामीखप्रयो - 

गस्तु आः | एकोयामोऽख । समानसाभवासिनि ति °। 

एकचक्र न°्एकच्रोठ वा चक्रं यत्र | $इरिग््े ९८छव्यैरयेषु०। 

इष्ठरोभेदे स्रौ यत्र वकारस्य बघो भोनेन रतः | 

^“एकचक्रोरयो यख 'छर्यसतुतिः "वत् लत न्धि तम्बरन्- 
सिद्िरखन्द् नथिद्मशित्चया ¦ विधिरे ककचकचारिणो कि 

निभिदृकति सौन््थं रघमुः, मष ० श्येरथन्धौ चकर चा- 
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` सिलिख्कम्” । 8 असहायवरे ति ० ^"र्यरथवर्यनस् "१ 

१,१६ ४,२। “सपन युञ्चन्ति रथमेकचक्रमेकोऽ चो वति 

सप्रनामा  ल्िनाभि चक्रमजरमनरव्य' यत्रेमा विश्वा 

भुवनाधितस्य् : | व्याख्यातेषा भाष्यरता यथा 

^एकवक्रभेकरथाङ्गोपेतम् | यद्यपि त्रीणि चक्राणि 

तथापि तेषामेकष््पत्वारेकचक्रमिन्टच्यते रथं रंहणस्वभावं 

ख्यस्य सम्बन्धिन" सप्र ततसंख्यका आश्वा युञ्चन्ति अचु 

बधन्ति वद्हन्त्यद्ोराल्रनिबाहाय किं वस्तुतः सप्र नेत्याह । 

एकोऽ सप्रनासा | एक एत सप्राभिधानः सप्रधा न- 

भनप्रकारो वा एक ए वायुः सप्र्धपं त्वा वहती- 

त्यथः वायुधीनत्वादन्तररित्तसञ्चारस्य एकचक्रमिव्यक्त 

कोडथं तदित्यत आद लिनाभि बलयत्रयमध्यस्थि- 

तनाभिस्यानोयच्छिद्र्योपेतम् | अजरम् अमर णधमा- 

कम् । च्नवंम् यथिलं एनस्तदेव धिरेष्यते । यल 

यख्डिचकरे द्मा तिचा भुवना इमानि प्रसिङ्ानि सवांशि 

भूतज्ञातान्यधि अश्रि तस्युः तिष्ठन्ति । यद्वा रकचक्रमे- 

कचारिणमसाहाग्येन शद्चरन्तं रथमादित्वमर्डल' सप्र 

युद्धन्ति स्ैणस्भावाः सप्रसं ख्या वा रग्मयः सप्रप्रकार- 
काय्यो असाघारणा; परस्सरविलत्ष्याः षडतवः रएकः- 

साधारण दवयेवं खपाः अयवा मासदहयात्मकाः षट अपरोऽ 
विमासात्मक एक इत्येव सप्रत्तवो युञ्जन्ति । एतद्ध कायै" 

निहन्तीत्यथः । स चेकोऽसहायोऽञ्चो व्यापनशोल खा. 

दिव्यः घप्रनामा सप्ररसानां सन्नमयितारोरग्मयो यख 

तादः । सप्र ऋषिभिः स्तृयमानो दादयो वहति धार 

यति भ्मयतोत्ययेः। किं भूतं? लिनामि चक्रम् । तिलो 

नाभिस्यानोया सन्ध्यासम्बदा वा एव तवो यस्य तत्तादश' 

केते सो्रवषाहेमन्ताख्याः यदा भूतभविष्वदततं साना 

र्यास्त्रयः कालास्त्िनाभयः | तददिशिष्टः चक्र चक्रवत् 

पुनःपुनः परिभ्चममाय संवत्सराख्यचक्रमजरममरणं न 

हि कद्ाचिद्पि कालोभ्नियते“खनादिनिषनः कालः "दूति 

खटतेः । ्नवमप्रतितम् । टश संवत्सराख्यं चक्र 

नानाकालावयवोपेतमयभादित्यः पुनः पुनरावत्तयति सं 

वद्छराद्वोंचोनानां तल् वान्तभोवात् युगादोनां तद्ाट्ति 

साध्यत्वात् संवत्सरस्य चक्रत्वेन द्ूपयम् | धनः कीदशं 

तत् । यत्र यिञखकर द्मा विश्वा भवना इमानि सर्वाणि 

भूतान्यधितस्यः। आश्य तिष्टन्ति कालाधोनत्वात् सवेदा 

स्थितेः ¦ ईश्शस्य काल्य कारणभ.तपरमेश्वरपारन्ना- 

नेन मोत्तसद्वावात् न्नानमोक्तात्तरप्रशंसा वचेयदुकम- 

५। 

शयाशक्तम् | अयमपि मन्तो यास्लौन सप्र युच्चन्ति रथ. 

मेकवक्रमेकचारिणमित्यादिना व्याख्यातः तद्ल्लायन्- 

सन्धेयम्" भा० | 
भाष्ये ऽदसन्धे यतयोक्त' याच्ववाक्यखदाद्ियते “सप्र युञ्च- 

न्ति रथमेकचक्रमित्यादि"खतिमधिङ्नयोक्तम् सप्र युञ्जन्ति 

रथभेकचक्रमेकचारिणस् । चक्र वकतेवां चरते क्रा- 

तेवां । रएकोऽशो वदति सप्रनामादिव्यः सश्प्राख र- 

ष्सयो रसानभि संनालयन्ि सप्रौन्टषयः स्तुव 

न्तोतिवा। इदमपोतरः नाभेतस्मःटेवाभिसंनाभात् | 

सवत्सरप्रधान उन्तरोऽधेषः । विनाभि चक्रः लेव्रहः सं 

वत्सरो यीोश्नो ¶षां हेमन्त इति| सवतृसरः संवसन्ते 

ऽख्िन् भूतानि । सोभ्नोयखन्ते ऽखिनसाः, वर्षां वर्षत्याच्च 

पर्जन्यो हेमन्तो हिमवान् हिम ̀ घुनन्ेवां हिनोतेषौ । 

अजरममरणधर्मांणमनवमप्रयृतमन्य खन् यल्ेमानि 

सर्वाणि भूतान्यभि संतिदन्ते त' स"वतृसर' सर्वसाताभिः 

स्तौति | "पञ्चारे चक्रो परिवर्तमान." अखतिःपड्तु- 

तया । “न्प्र: संवत्सरख ति"दति च जाह्भाणं हेमन्त 

िशिरयोः समासेन | +षडर अ्छरर्पितमिति"खतिः 

षड्तुतया । अराः प्रह्यता नाभौ | षट् घनः सहते: । 

्वादशार' नहि तच्जराय हाद्शप्रधयच्क्रभेकम्”द्ति 

श्रुतिः माखानाम् मासा मानात् } प्रधिः प्रह्ितोभवति 

“तख्िनृत् साकं ति'यता न शङ्कवोऽर्पिताः षष्टिनै चला- 
चलासः?' शुतिः। “षटि वौ त्ोशि च शतानि सवत्- 

सरखादहोराला इति च ब्राह्धणं समासेन | “सप्र 
शतानि पिति तस्ल्: "तिः । श्न च वें शतानि विं- 

आतिश्च सवत्धरखाद्ोराल्रा इति च'जाद्यणं विभागेन” 

५द्नोः एतरमेदे ए०“चत्वारिथद्दनोः एताः” इल पक्रस्य 

“यकपादेकचक्रञच विद्धपा्षमहोदरौः' भा० अण ६५ ` 

स एव ॒प्रतिविन्ध्यतया-जातः यथाह भा० खा ६७। 

“एकचक्र इति ख्यात आसीद् यस्त सद्ाद्वरः । प्रति- 

विन्छं इति ख्यातो बभूव प्रयतः चितौ "भा ° षुरीभेदस्त॒ 

‹"दकचक्रां ततो गत्वा पाण्डवाः संशितव्रताः" 

दत्स॒पक्रम्य “मात्रा सङकचक्रायां जाद्धण्खय नि- 

वैथने । त्रासाद् चुधित' पुरुषादं कोदरः । भोम- 

सेनो महाबाहर्वक' नाम महाबलम्” भाण्चा०दै१ चर 

क्तः | एकमेव चक्रं रैन्यसंषो यत्र । इणकराजचिज्ने 

ल्लि* । “तावत् शशास चितिभेकचक्रामेकातपल्रामजि- 

तेन पाः" भाग० ३,१,६० । ““एकसैव नक्र" सैन्य" 
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यनन चोधर: | "वकराच्षसमिव ग्ट तेकचक्राम्?काद° । 

बकख तत्षुरोखहणभोमकत्त.कवधकथा च भाग्ा०१५७ 

यकं 

ष्पाष्छाद्नद्धपा यल । ठद्यच्छादने `नि “रकच्छाय 

चक्र त॒स्तावाकाशं रएटिभिः" भा० वि° १द७। 

अध्यायादौ । ““एक्चक्रां गतास्ते ठ कन्तीएत्राः भद्ा- | एकज नि ० एकस्मात् जायते जन--ड ५त० | १यकखाच्जाति 

वला” इचाद्निा “भज्यमानख भानेन तख घोर 

स्स दूत्यन्न ६३० विता | 
एकचत्व (रि शत् स्तनौ एकाधिका चत्वार्थत् था०त०।( एक- 

चद्धिय ) \एकाधिकचत्वारिथत्संख्यायां र्तत्स'ख्या 

ज्विते च. व्कलबोधकत्ये ऽपि उभयल नित्यो कचनम् । 

एवभेकविंशति एकलि शत् एकपञ्चाशत् रएकषष्टि एक- 

सप्तति एकाशोति एकनवति इव्येते शब्द्: करभे एकषवि - 

शत्यादिसंख्यायां तदन्विते चस्त्नो एकाधिकाद्य इत्यत्रतु 

श्यात् णकाद्य दति भेदः खरेभ्यः पूरणे डट् । एकचत्वा- 

रियादिन्लत्ततरुंख्या पूरणे लि ° च््ियां ङोप् । 

| एकचर लि०णकः सन् चरति चर-पचा०्कच् खश्.पेतिखर। 

। एककोभूत्वा चा रिख सहायचारिखि) “"निरेकवरः 

। ख्रोमान्'” ध्र विखहवानिव भा०व०७६चऋ०।““चनोक- 

( शायी खदुरल्यचारञ्चरन देयानेकवरः ष निचः "भाग्चा० 

६१अ० “न भच्तयेदेकचरान् ्यन्नातांञ्च इ्गदिजान्"" 

अतुः | “वे एकाकिनः प्रायेण चरन्ति शपांदयस्ताने- 

छाकञ्चानां सप्रधमाड्रेकजम्” क० १,१६७.१५ । 
साकजामामेकमाद्ादिचयात् च्ोत्परन्नानामु मां मध्ये 
प्रं सप्रममुठुम् एकजमेकेनोत्पच्चस1 छ; काल तेत््वत्रिद्ः, 

चैनादोनां इादथानां मासानां हयमेलनेन वसन्ताद्याः षद 

तवे भवन्ति अधिभासेनेक उत्पपद्यते सप्ममत्तः" भा० | 

एकेन जातमिन्यक्तिडिन्त्या क्त.करण्योरेव ठतयासभासो 
न ेठदतोवयेति नियमात् । रसोदरासोद्रश्रातरि तय।र- 

कशरोरोत्मन्नत्वात् एकजत्वस् शभागिचयां स्त्रो जन-क्त। 
५त० | एकजातादयोऽष्वन्न सुरषामेकजातानामेकञ्चत् 

एलवान् भवेत् । सवास्तांस्तेन पुत्रेण एुविणोमतुरबवीत्'" 

खटति; “बह्नोष् चेकजातानां नानास््ोष निबोधत"म; । 

एकः असहाय एष जायतते जन--ड खश्पेति स°। 

४असहायतया जाते “रकम्” कात्या ६, १,।। 
“एक; असद्ाय ए भूमेजौत; तमेक युपं चति" ककः। 

“खयः तेपाजो नत्वा रुरुभ वौ वशं नयस रकल ! 

त्वम्" चट० १०,८४,३ । 

कचरान्" क्,°खयनेकच रोऽभिवत्ेत माम्" किरा० । | एकजटा स्री एका जटा यखाः। सव्वं तारिोगणप्रतिद्पे दे- 

एकचरण ए, क्रो यख । एकपादवुक्ते !मदष्यभेदे 

रतद्युक्रजनपदभेदे च स च देथ टहत्य' जमेविभागे 

शेथान्याछक्तः । “देयान्याभेकवव्यराज्यपग्ुपालकवीरका- 

धकरा? ' इत्य् पक्रम्य "“एकचर्यानुविचचाः छवर्प॑मू सुवनं 

दिविष्ठाश्च?" {यममने 

एकचय्यी स्त्रो एक्ख चय्यौ चर-भावे क्यप् ६ैत०। असहा 

एक चारिन् तिर्यक: सन् चरति चर-च्व.न “छश पेति^स ०। 

असष्हायचरे १एश्चरे नि०।२ बुदसहचरमदे चु°लिका०। 

एकच्छा(या स्तो एकख ऋश्य यो घमेऽन्याषायखाधमणख च्छाया 

खाद्यम् । अधमसेसादश्ये | “बहवः ख्येदि स्वांथान् 

दय्: प्रतिभुबोषनस् । एकच्छायाचितेष्ेषु धनिकख 

यथारुचि"? या० । “एकच्छायाच्रितेष प्रतिभषु, एकखाः 

मखस्य दाया साद्य तामाच्िताः एजच्छायाच्रिताः 

अधमो वचा चऋणदानाय स्थित्या दानप्रतिभृवो- 

$पि प्रचेकं द्रव्यदानाय स्थिताः"? निता० । “एकच्छा- 

अ1प्रवि्टानां दाप्यो यस्तत्र दश्यते । प्रोषिते ततृद्वतोः 

शाष्यः.पिलमथं भृते सति 'कात्यार््ण। एव च्छाया । 

। “छयिव्यामेकवरः पटिबन्वास' भा०५.५,२० । 

। 

2९9 

वोभेदे तद्ा विभावः कालिका०६१अ ०वरसितो यघा^समे"हर - 
गण्णा; सेन्द्राश्लतोगत्वा हिमाचलम् । गङ्गावतारनिकटेम- 

शोत परतुदुवः । अनेकशः स्तुता देवो तद्" सर्वासरोत् 

कर, । सातङ्गवनिताभूत्तिंभू त्वा देवानषच्छत । युश्रा- 
भिरमरैरत्र स्तयते का च भाविनो। किमथंमागता- 
युयं मातङ्गखाच्रम प्रति । एष जुवन्या मानङ्गय्ालखास्तु 
कायक्तोषतः; । सुछद्ग.ता जवीहेवी मां श्तवन्ति रा इति । 

शम्भो नशुग्भोद्यषरौ बेःपेते सकलान् रान् । तख्ात् 

, तयो्धाया हं स्तुमेऽव्य सकले; उरे; । विनिःखतायां देव्यान्त॒. 

सातद्याः कायतस्तद्ा | भिन्नाद्धननिभा क्ष्णा खाभूत.. 

गोरो चाद्पि। कालिकाख्याऽभवत् सापि हिमाचल 

ऊंताश्रया । ताद्चप्रताराम्षयो वदन्तौ भनौषिणः | 

उखराद्पि भवात् ब्राति यखमाङ्भक्तान् सद्ाभ्विका । एतस्याः 

प्रथम वीजं कथित" तन्त्रमेव च | एषं वैकजटा ख्याता 

यस्मात्तस्य जट किका । श्टणुत' चिन्तनं चाद्धा; सम्यक् 

बेताल्म॑रवौ ¦ | यथा ध्यात्वा महादेवीं भक्तः पराोत्यभो- 

शितम् । चठभजां रष्णव! छण्डमालाविमूषिताम् । 

खड्गं द्क्षिणपाणिभ्यां गि्नतीन्दोवरं त्वधः । कल्ौंद्च 
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खपर देव क्रमाद्ानेन विश्वतो | ख लिखन्ती जटामेकां | 

जिभ्वतो शिरसा खयम् । छर्डमालाधरा शोष” सौवाया- 

सपि सटा । वत्ता नागद्धारन्तु बिशभ्वतो रक्गलोचना | 

शंब्णवस्त्रधरां कद्यं व्याघुाजिनसमन्विता | वामाद् 

अदि शंस्थाप्य दक्तिय पदम) जिन्व सि तु जे- 
जिद्धानाऽऽसष' खयम् | साङ़हासमद्ाघोरारावयुक्ताऽति 

भोषणा | चिन्त्योयखतारा सततं भक्तिमङ्धिः खले भ । 

खतखाः स"प्रवच्छानि या अदौ योगिन्योमताः | महा- 

काल्य रुद्राणो उघाभोमा तठैवच। घोरा च श्राभ- 

रो चैर महारातिश्च सप्रमो । मैरबौ चाष्टमी प्रोक्ता 

खो.गनौस्तु प्रपूजयेत्” । तन्लसा° पद्चाच्तरीं विद्यां 

प्रदश्यं“पञ्चात्तरो टकजटा(चोम्)ताराभावे महेच्चरि ! । 

(खोम्) तार्या त॒ भवेदवि ! चौभच्नौलसघरसखतो "अन्यासां 

शिद्यानामेकजदेव देवता प्रयवित्वाठ् ' छब्णा ० | तद्धदाच्च 

^ाराचोसख्रा महोया च वज्वा कालो रस्वतो । कामे 

रो च चाण्डा इत्यष्टौ तारि णौभिदाः'' तन्नसा० । 

एकजन्मन् एर णकः प्रधानः ज यख केभ्यो प्रघानेभ्यो 

दिक्पालांगेभ्यो वा लन यखयवा। !च्टपरे लिका०्दूत 

मनुष्यापरे्लया प्रषानभोगसाधनजन््त्वेन दिक्पालांश- 

शूरत्वेन च तथात्वम् । एकमेव न दितोयं जन्म यख ।र 

र्द्रजातौ ए' स्त्री तश्च साषित्रजन््ाभावात् गर्ममा- 
लजन्धकत्वात्तथात्वम् च्ियां वा डाप् | 

एकज (ति एस्त्री णका जातिजेन्माख । खद्रनातौ “ब्राह्मणः 

चत्ियोैश्स्त्रयोवखां दिजातयः । चतथै एकजातिस्तु 

श्डट्रो नास्ति त् पञ्चलः"” मुना सख्य कमानजन््तवप्रति 

पाद्नेन दिजातिवत् खावित्रजनद्मरा डेन एकजातित्वम् । 

^“एकजातिदिजातीँस्तु वाचा दाखूणया चिपन्” मतुः । 

^एकजातेर" धर्मा यदिष्डोचिङ्गधारयम्" रा ० । - 

तोक्त ९कोटभेदे । 
ष्यामि भेदतः । षामान्यतोदश्लिङ्गः साध्याखाध्यक्र- 

मेष्य च। लिक्थ्कः कुको चापि इस्तिकन्तोऽपरा- 

जितः ।` चत्वार णते कभा व्याख्यातास्नीत्रवेदमाः 

षति कोटशब्द विदतिः । णका ठल््ाजातिःसामान्यध- 

श््ौऽख । २ठल्यधम्प्रं युक्ते लि°कमनोधा*। ४तच्यधम्म" 
स्त्री | तामेति ख | एकजातीय समानषम््न्विते निर 

^"एवमेकजातीयानां भडहाशरीरेभ्यः कयशथरोराः प्रधान- 

तमाः" चख ०“रकः प्रकारः लातौयर । रएकजातोय । 

“रकजः्तीनतचृच कोटान् व- 

दच्छ प्रकारे लि* | 

एक * 

एकजौोववाद ० णक एव जीय इत्येवं वाद्: एकं तभ्य 

भेकये बा षिद्यया बद्धं संसरति तदेव न्ञानेन कदाचिग्च्यते 
नाखद्ादोनां वन्धमोकच्तौ स्त इत्येवं खपे विदान््ये- 
कदेशिवादमेदे । उक्तौ चैकानेकजोववादौः बेदा्पन्यथा 

“एकजोव देऽ विद्याप्रतिषिम्बो जीवः च्यनेकजोववादे ह | 

अन्त करयाप्रतिविस्वः स च जायत्छभ्रसषश्नि्पावस्था- 

न्यवान् । तन जादा नाम इन्द्रियजन्यन्नानावस्था- 

चऋवस्थान्तरे इन्दरियाभावान्नातिव्याश्चिः । इन्द्रियजन्य ` 

स्नानद्चान्"करणडत्तिः खद्पन्नानखखानादित्वात् । खा 

चान्नःकरणटत्तिरावरष्ाभिभवारवेन्येकः मतम् | तथाहि ` 
च्यविद्योपह्हितचेतन्यस् जोव वपन्ते वटः द्यधिष्टानचैतन्य्ध 

जोवद्पतया जोवसख खर्ववद्ा षटादिभान प्रसक्तौ षडा- 

द्य वच्छच्नचेतन्दावरकमन्नान मूलाविद्यापरतन्तरमवस्थाप- ' 

द्वाच्यमभ्यु पगन्तब्यस् । ण सतिन सर्व्वदा घटादे. 

भीनप्रसङ्कः ऋनातच॑तन्यसम्बन्वस्धौव भान प्रयोजकत्वात् | 
तख चावरण्ख सदातनत्वे कदाचिदपि बटभानः न 

स्यादिति लङ्ङगे गव्ये त्कदगजगकः न चं तन्यमालं, ब~ 
जञाखकसख तदनिवत्तं कलात् नपि इन्ू.रपात' चवन्य' | 
परोच्चस्यखेऽपि तन्निन्न्रापर्तोरति परोक्तव्याहत्तर्टश्ति- 

विशेषख च्ाइरवभडकवमित्यावरानभिभवार्यां ्टत्ि- 
ख्च्यते । शब्बरन्धाथां रत्तिरिव्यपर' भतम् । ततरा- ` 
विद्योपाधिकोजोबोऽप^रच्छिन्नः खच ष्टादिप्रदेशं वि- । 
द्यमानोऽपि षटाद्याकारापरोच्तठन्तिषिरष्दथायां भ 
चघटादिकमवभाखद्ति घटादिना समः सम्बन्धाभावात् ब 
्तद्ाकारणटत्तिदथायां तु भासयति तदा सम्बन्वसक्वात् | ` 

नतु अविद्यो पाधिकख जोवस्यापरिच्छिन्नख सखवतरष स~ ` 
भस्ततस्तुसम्बड़ख टत्तिषिरहदशथायां च 

धानमसङ्गत' च्सष्धतत्वच्च्छा सम्बन्धाभावाभिधाने च 

इत्तनन्तरसपि स्म्बन्धोन द्धादिति चेत् उश्यते 

न हि इत्तिविरदथायां लोवख्छ षटादना श सम्बन्ध 

सामान्व' निषेधाम; किन्ति बटादिभानप्रवोजकं सब्बन्ब- 

विशेषम् । सच सम्बन्धविगेषोष्िषियावभासकसय जोव. 

न्यस्य च व्वशचव्यड्कताक्कष्छः काट्ावित्कस्तत्तद्ाश्ार- 

त्तिनिगन्धन । तथाहि तैजसमन्नः करयं खच्ठटरव्यत्वः त् ̀ 

सखतणएव जोवचेतान्याभिव्यङनसमथं वटाद्कन्त न तथा 

असखच्छदव्यत्वात् | सखाकारहत्तिखुयोनद्यायान्तु श्य. 

भिभूतजाद्यधग््ं कतवा इतयत्मादितचतन्धाभिब्यञ्नन- 

योम्भताश्रवतया च दत्तु्दयानन्तर चं तन्यममभिव्यनक्गिं | 
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त्क विवरणे अन्तःकरणं  स्वन्िन्निव सखरसमि- 

खयपि बटन्दौ चौतन्वाभिव्यक्तियोग्यताभापाद्यतोति | 

इट द्चाखच्छदूव्यखापि खच्छटरव्यसम्बन्धद्शायां प्रतिविम्ब 

्ाह्ित्वस् | षटादेरभिन्य द्वकत्वन्च तत्प्रतिविम्बाहत्वम् 

च तन्व ्ाभिष्यक्तत्वञ्च तल प्रतितिन्विततवस् । णवंविधा- 
भिव्यञ्चकलत्सिद्धयाथैमेव दत्तेरपरोत्स्यले बद्िभिर्गमना- 
ङ्कारः | परोश्षस्यले त॒ षड्यादेडन्तिसंयःगाभावेन चै. 
तन्यानभिव्यडूकनया नापरोच्षत्वम् । एतन्ते च विषया- 
्वानपरोत्तत्व' चतन्वाभिद्ड़कलत्यमिति द्रष्टव्यम् । 
“एकानेकजोषवादौ शिद्वान्खेगे द््चित्तै यया | “खय 
विद्योदये सव्युपाधिविखयद्पेनजोवभावद्य किमीचरभावा- 

परसिरुत शु इचेतन्यसा बर पे खावस्य निति विषेचनोयम् । 
` ॐच्यते | एकजोववादरे तदेकान्नागकल्ितख जी 

-वेैचएपिभागादिक्षत्क्तभेदप्रपञ्चखय तद्िद्योदये विलयाच्ि- 

विशेषचैतन्यद्पेखेवावस्थानम् | अनेकजोववादमभ्य् पगम्य 

बडक्रव्यवस्यङ्गोकारे यद्यपि क्यवचिदिद्योदये तद- 

शद्याक्षेतप्रपञ्चविलप्रेऽपि बद्धघुरुषान्तराविव्याकतोजो- 

श्वरविभामा दप्रपञ्चोऽवसतते तथापि लौोवषद्खरोऽपि 

प्रतिबिम्बविेष इति पक्े छक्तख विम्बमूतश्ड् चैतन्य रपे - 
चावस्यानम् आअनेकोपाधिषु कख प्रतिभिम्बे सत्येकोपाधि- 
विज्ञयेन ततृप्रतिजिम्ब्ध विम्बभावेनैशावस्थानौचिन्येन प्र- 

तिभिम्बान्तरत्वा पत्यशम्धषात् तत्छन्भवे कदा चिच्छवीवद्प - 

बिभ्वान्तरत्वाधेत्ते रपि इवीरलं नावच्छेद्प्त इव शक्त 

इममेन्ापत्तेः । च्यतएवानेकजोपवादेऽवच्छे द्पश्लोनाट- 

यते तदवच्छेदेनान्नःकरथान्तरसंस्गे पुनरपि बन्वात्तेः 

प्रतिजिभ्बो जोवः बिम्बस्यानोय ईशर उभयादख्ूनं शुडवचेत- 

ज्यभिति प्केत क्ख यापतसखक्रि सर्श्च्ंस- 
ष्तः तवस्ेश्वरत्वसत्यकामत्वादियुखकपरमेशच रभाषा पत्तिरि- 
ष्यते ययानेकेषु द्पैङषु ए खस प्रतिभिम्बे 

व कदूर्पष्ठापमये ततृप्रतिबिम्बो विम्बभाबैनावातिष्ठते | 

न॒ द हवमाव्र्ूपेण, तदानोमपि द्पषान्तर- 

ब्विधानप्रयुक्तख्य शले विम्बत्वस्यानपायात् तभरैकद्ध 

जश्वाचंतन्यस्यानेकेषूपा धिष प्रतििम्बे. घयिक्षख्छित् प्रलिनि- 
ब्ब प्रिदोट्येन तदुपाधिविलये ततृप्रतिरबिम्बद्य निम्बभाे- 

नषस्यान बश्म्भावात् । न च सक्रखाविद्याऽभावात् सत्य 

कवमत्वादिगुष्विथिष्सर्गेश्वरत्वानुपपत्तिः तद्विद्याभावेऽपि 

तदान जद्षुरषान्र ;विद्यासत््वात् म होश्वरद्येश्वरत्व 

सन्वकामादियुखवििष्त्वन्च स्तःिद्याहतं वद्य निरदन्नन- 

त्वात् किन्तु बदुएुरुषाविव्या्लतभेव तत्प ब मनवद्यम् ” । 

एकत ० पिष्टलिप्रपाल्नौप्रक्तालनजल्निनयन ह् श्ये !रेवभेदे । 
तखखोत् पतिकथा यन्ञांशभागित्वकथा च शत० ना० १ + 

२,१,१,दधिता यथा । “चदा वि्धिनोदवा असऽ- 
ग्निरास । स यममरेऽग्निं होत्राय प्राटणत स प्र॑वाध- 
न्वदटं द्वितोयः प्राणत स प्रो ्ाधन्वद्यण तीव प्राणत 
स प्रोधाघन्व्दय योऽयमेतर््याग्निः स भोषा निलिल्ये षो- 
$पः प्रविवेश त देषा अनुविद्य सहरेवाह्धा चखानिन्य्; 

्ोऽपोऽनितिहे वाव ताः ख्य॒ या खप्रपद्न' स्य याभ्यो 

बोमासकाम' नयन्तीति तत चआाप्रयाः सम्बभूवस्तितोदित 

णकतः । तद्न्दरश सड चेरुः येद् नाद्यो राजान- 

भनुचरति सयत्र विषाय त्वाद् विज्िद््प' जघान 

` तद्य तेऽपि बभ्यख विदाञ्चक,ः शञ्चरेनः लित ण्व 

लघानात्यह् तदिन्द्रोऽच्यत देषो ह्िसः। तषे 

चु; । उपेमेमरनो गच्छन्तु येऽख बध्यखामेदिष 

रिति किमिति यत्न एवष मुष्टाभिति तदेषु तव्यन्नो टे य 

देभ्योः पालोनिर्णेजनमष्, खिप्रयेजन' निनयन्ति | 

त ख ह्या ऊचुः । द्ये व वयमिद्मद्त् प्ररो नयनेति 

कमभोति य राद्िष्येन विषा यजाता इति तखा- 

च्ादल्तिग्न इविषा यज्ेताप्ेयष् इ यन्नो र्ट प्रया 

खष् तद्त् श्जते, यो दच्िणेन हविषा यजने । 

कतो देवाः, तां दर्थपूंसासगोदंक्िणामकल्पयन् यद्- 

न्वा नेदद्क्षिषं हविरसदिति तन्नाना निनयति तर्च 

भ्थोऽसमदट्ं करोति तदभि तपति तचैषां श्टतं भवतिष्ष 

निनयति विताय त्वा हिताय त्वौकताय त्वेति" “वं हो- 

इशरसे प्राणत ते देवा इत्यधैः। प्राधन्वत् प्रागच्छदस्ियत 

धति गमने | भोषा पू्ाभ्निवन््र्यभयेन निसौनोऽन्तङ्ितो 

अभूत | चिव निरतने । अप्रपद्नमनाशयभूताः | षः 

पञ्चम्यय चदथ युद्यत् सकाथात् ] ततो निहीवनलश्लण- 

वीद्धेधारण्यात्ताग्यीऽङ्धः खजञाथात् | यथेदानीं बाद्यष्णः 

रोषितः) त बध्यं बधा ्ञातवन्तः। च्छनन्तरं चैनं षि- 

ऋद्धपं तित एनेन्द्रसादहायाये' जवान इन्द्र तइननजनि- 

तात् पापाद्ति श्क्गोऽभवत् यख इन्द्रौ देवः अतोऽस्िन् 

पापसंश्चोषोन युक्त इयथः | ते खौौकिकाजना चिश्- 

ख्पहननानन्तरभेतद्रूचुः } यष, लितादिषु यद्िच्वख्प 

गधलजनितभेनस्तद्यन्नो म जोत भेाषयेदिति चत एतत् एतेन 

पालौनिरुजनादिनिनयनेन पत्, तदेनो यन्नः संचोष- 

यति तद्धाटवदडननपेषणा{दजमितष्यनसो दपः पा- 



एक 

लयादिनिर्येजनमाप्ररेभ्यो निनेतव्यभिल्ययैः | बयम- 

पोदमेनः पर;परलादन्यलाधारान.रे अन्यलाखते नयास 

अन्वाहरति यन्नसम्बन्वि दोषजातं परिष्र्यनेनेति खन्वा- 

हाययभैनाम ऋत्विगभ्यो देव द्योदन; । निनोतचदक - 

अङ्गारेण प्रतपति? भा०। । 

“व्रताय त्वा, हिताय त्वा, एकताय त्वा यजु०१,९१, 

लिताय द्रितनाम्ते देवाय 

ल्वा त्वां निनयाभोति, तया हिताय ल्वा निनयानि, तथा 

श्कनाय त्वा निनयानि षति व्याख्याय शत°ब्राद्मणोक्ता 

कथां सुद्ेपेण दर्थिता यथा ५पूरव्व' कुतद्ित् कार- 

ष्यात् भीतोऽग्निरपः पाविशत्ततोदेवास्त' च्ात्वा जग्टड्- 

सदाग्निना वोयये सश सक्त तत स्रया उत्पच्ाः लिव- 

हितैकतसंन्नारी देनैः सुह चरन्तो यत्ते पाल।परष्वानजललं - 

चश' भाग लेभिरे”) दूति बेददो०। ^तडुदक्षनयनप्रकारः?' 

कालया० २,५,९५ दशितो यथा “पालक लिप्रचालन- 

माद्तभ्यो जिनयत्यभितष् प्रयगवखन्द्सानं लिताय त्वेति 

प्रतिमन्” ° ““पिषटलिप्रपालो प्राणनं पि्टलिप्राङ्ग,- 

लिप्र्ालनम् चाभितप्य पालोस्यभेष ज्वलतोन् केन 

तापिता प्रत्चकषंरुटमखन्द्मान परस्सरङ्गतिनप्राम्, 

बदाभेय्भ्यो देषभूतेभ्यो निनयति खिटछहरदेवोभय खपभेतत् 

कसे प्रतिपन्ति्पभप्व्वौत्पाटकश्च। तेन इृ्विनाथेऽपि 

िदछददच द्रव्यान्रेणापि निनयन कत्तं व्यम् । अपरे त 

इृब्यप्रधानल्वात् तदना थे नोत्मत्तिमिच्छन्ति' ककेः। जह्ञा- 

चोमानसएले ॥ चद षभेरे “प्रजापति्त॒ताच्चात सदखाञ्चाभवं 

ख्यः । एकत द्धितसव लत्ितद्धौव सहषेयः" (“हिते- 

कतन्निताखोचस्तदा विलशिण्डिनम्' “वयं ह बरह्मणः 

पुत्रामानसाः परिकोत्तिताः' भा० शार २९८्अ 

ख एव वरुणत्व क्पप्रकान्तगेतः तल प्रमाणम् कतेदुशब्द 

भा ० ऋतु ०१५ ° अध्या यस्यवा क्यद्ाषतस् । 

एकतान लि एक' तानयति चु° तन-शरद्गावास् चण् उर 

श ०।१अनन्यवित्तषृत्तौ एकशषियासक्त विकते २तद्भतचित्ते च । 

क पालङ्गलप्रच्चालनोदकं 

“"सद्धेकतानमतयः प्रषः कतत्व्रेयेकतानयोः” भाम ०१, 

२१,९, । ण्ड ल् । कतानकोऽप्यक्ाये लि ° ^ एकस्तानो 

विस्तारो गोतिभेदोऽख। रएकद्ूपविस्तारै एकता 

प्राप्रे स्लरभेदे च । “"तानोनाम सखवरान्तरप्रवत्तं कः रागा- 

दिख्वितिप्रद्त्यादिहेदः अ'शापरनासा वंशावयव- 

ाष्य; सखरवियेषः | “भाताय'य' खर गायेत् ततं 

शयेन तानयेत्" इति भरतः? कुमाण्टो °मङ्धिनायः 

{ १४६९६ } एक 

एकताल इ. एक. समस्ालोमानः यतरं | !सभन्वितद्धये, वि 

च्छेद् र्ते चत्यवाद्यमोतादौ | एक खव तालोयल्नं । २वा- 

व्यभेदे च (एकताल) । । 

एकतीर्थिन् एक' समान तो्ेमाश्रममस्यख इनि । ससाना- 

श्रमयुक्त । “वानप्रस्ययतिब्रह्मचा{रणाद्छक्यभागिनः । 

नेषा चयस च्छष्यधमभ्वानेकतीर्िनः `द्ति धौ ० "` एक- 

तोर्थीँं एकाम" सिता० | 

एकतोदत् विर्रकतोदन्ता खख दलारेशः । एकपाद टन्व- 

प्कियुक्त पशुभेदे गवादौ “"खत्ांदंकतोदतः" "मचः । 

एकवि कष ° अच्वाद्यक्ञामकत्त व्ये रकाहसाध्ये यागभेरे'“टकन्वि- 
केण त्रप केण वाचाद्यकाभेनण्याच० चौ ०९.५.११. 

^"एजलिकः त्रम कञ्च दावेकाद्ौ तयोरन्यतरेथान्नाद्यक्षामो 
यजेत । एक्क रवं भवति -रकस्लोमो बह्हिष्मयमामः . 

विल्लोमोहोठराज्चम्, ख' व्यत्यासेन स्वनेतौ सौभ 
भवतः लं करलतावेव स्तोमौ विपरोतौ भवतः लिश्लोमो 

बह्ष्मवमानः एकस्तोमोहोतुराज्यम् । धमेव 

व्य्यख व्यत्यख समापयेत्" नारा०। काल्या ०२९ .९,९४, 

९५,९३ खलं: तद्य बाद्यस्कलेन परिभाषां कत्वा तदिषां 
नाद्य क्स् | “द् साद्य 1;” € द्र ̂  इलयुषक्रम्य पच 

क्रहतुक्रनेण प्रद्श्ये षऽमेकलिक्त. प्रतिपाद्यः तद्म 

प्रथम ङ़ाः “साद्यस्क्रधम्प्रां हिर ण्यश्चग्बत्'' २४ द ५ | 
“साद्य, चबे नाल श्येनो ऽभिधोयते तस षम्मालो{इतो- 

ष्णोपादयः डर ग्यन्लग्वत् । वद्यस्योप्छक्त' तस्थ भवति” 

कक; । "“वाद्यस्क, धम्मं लो हितवस्त्रादय यथा वाजपेबे 

हिर ण्यद्धजो यथोपश्क्त' दोयन्तं एवमल्ापि येन॒ यद- 
स्तद् परिद्हितं तत्क देयस्"'संख ° "एकलिके दि- 
ष्वा षट्शतः षट् च २५८० एकलिङ्ग; षः साद्यस्क, 
तत्र षट्षषटिशत' ददिष ' ककः । इतःपरं षाद्यकषभ््रौः 

र्दैषटलरजातेः उक्ताः । तत्र स्लोना[द शामसंन भार 

निद्पित यथा 

"“एकलिकनामकः कथित् क्रतुभेथति, सचैवं श्र यदे 

^खघेष एक लिकस्तस्धौ कस्यां बहष्यवानम् । दध् 

ोदराज्यस् णका सेलावसरुणस्य तिम् ब्राह्मण्य 

्छंसिनः, णएकलामच्छावाकख तिद्धषु माध्यन्दिनि 

पवमानः" दूति! सन्ति प्रशतौ माध्यन्द्निपवमानद्ध 

त्यस्तृचा; ““उचा ते जातम्” द्व्ययं ( चशप्रःरधर 

२,६ ०) प्रथमोगायनतरीच्छन्द्स्कः,' ' एनानः, सोम" इत्ययं 

(उ !प,६स० १,२,९ ऋ) दितोयोहइतो्छन्द्कः, “प द्व 
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दृषा" इूचयं (उ1प्र,१०स.* १,२.९१ ऋ) दतोयच्ति- 

 €षढन्द्स्लः ।* एतदेवाभिप्रेत्य सतम्, निच्छन्दाखावा- 

पोमाध्यन्द्ि; इति | टव" सति टकलिक्ख माध्यन्दरि- 

भपवमाने तिद्धष्विति यदुक्तं तन किं तयाणां ठटचाना- 

मष्याल्िक्ञ; कचो पाद्या? किंवा प्रथसटढवस्याः क्रम 

„ परिताख्िललः १ दूति संथयः। तत्र निच्छन्द्स्व्त्या 

प्रमया इुबलं पाठक्रमः बाधित्वा प्रथमपकच्तो यादयः 

दूति प्राप्ने, अभिधीयते यदेतत् लिच्छन्द्स्ल' तदेतत् 

प्रातम्, त्र छन्दस््र योपरेतख् ल चल्रयखोपदिदत्वात् 

वितावपि तद्छदभतिदिटिति चेत् वाढम् ¦ अतएव 

पाठक्रमोऽप्यतदिष्टः, तथा सति प्रक्रान्मायनोच्छन्द्- 

श्छाख ठचस्य समाप्रौ स्यां पञ्चाद् टहतच्छन्दस्कत टचे 

प्रथमया: ऋव; प्रारम्धरावसषरः ख॒ चारम्भस्तिद्टष् इति 

दिशेषविधानेन बाध्यते, तख दाद स्तृचोनिखिलो याहा” 

एक लादि विवक्तान्याय इण हननं योक्ते रकवादिस'ख्या- 

विषच्चावधारणाचे न्याये सच न्यायः; ४खण पादे शटल 

भाष्यादौ दशितो यथा “तल्लौकलमयन्ता्गमर्भख युणमूत - 

स्वात्" ११८० अस्ति च्योतिष्टोमे पशुः अग्नोषोमोयो, 

यो दौचितः “यत् अम्नोधोमोय' पशुमादभते" इति, 

वथा, “अनङ्ाद्ौ बुणक्ति" ति, तथा, अञ्नेषे, “वघ 

न्ताय कपिद्धलानाकभते इति| तव सन्देहः, कि वि. 

व्ितम्, एकत्व हित्व' बह्धत्वः च, उत॒ आविवक्धितम् ? 

दति । तत्र एकलसयन्नाङ्गभूत' च विवच्तितम्, इत्यधेः, 

अथै रुणभतत्वात् न आलम्भख गुणभूता संख्या 

नियोजनख वा । कख तद्धि १ पथोः अनडुहोः कपि- 

ञ्जदानां च, विभक्तिं सुत्या प्रातिपदिकाथैगतं संख्याय 

मते, वाक्येन सा यन्ाङ्क त्रयात्, वाक्याच शुतिर्मली- 

असो | तात् न यन्नाङ्ग' विवक्षितम् इति” “खा 

भा भूत् यच्चाङ्गम्, पञ्चादीनाभङ्गम्, विवक्वितं तथापोवि" 

उच्यते, न, पञ्चादोनामङ्गेन क्तेन अनुक्ोन वा किचित् 

प्रयोजनमच्ति, यज्नाङ्गन हि अविपन्नन प्रयोजनम्, 

विपन्ने ऽपि कि पञ्चादयङकेऽवियुण ण क्रदरभवति, यत्ताञ्च 

फलः न पञ्चादेः | तात् पच्वादेयुं खेन अन्नातेन न्तातेन 

वा न किञ्खित् प्रयोजनमस्ति इदि न तत् विवल्तितस्, 

अद्धि प्रयोजनवत् तत् विषद्छितस् इत्युच्यते" भा० । 

^एशशतित्वाञ्ज'" १९८० (भवति च कित् वचन'येन 

बिच्चायते, न त॑त् विवक्षितम् इति, "यदि सोममपहरे- 

बुरेकां मां ददिखां ददात्, षति, यदि हि विवच्िव 
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भवेत्, नेकषामिति नुयात्, मासिव्ये कवचनख विषन्षि- 

तत्वाद्, तथा, ^खक्री हे धेन हं" द्रत्बलापि ह ति 
वचन न्नापकमू, अविवश्वितसम् आशो इरति ददिष्वम् इति 

“लन् ललामान्" इत्यनापि त्रीनिति वचनः लिङ्गम् । 
ललामानितिब्धवचनम् अभरिवक्ितम् इति भा.। 
“प्रतोयते इति चेत्" १द्द्ढ्, “एप उत् प्स, च- 

-विवच्िता सुख्या इति, तत् न, प्रतीयते जि सख्या 

च्छाख्यातवचनदय अङ्गभता, यथा ^पश्युमानयः' इयुकते 

एक एपानोयते, प. शति, दौ, पयन् इति बहर ख- 
नोयन्ते, यञ्च प्रतीयते सख शब्धाधेः, तात् यन्नाङ्क- 
भूता सख्या इति शब्दात् गम्यते, न च शब्दात् गस्यभा- 
नम्. ऋते कारणात्, खविवरिंत" भवति” भा० “नाशन्द्ं 

तत्ममाणतवात् पूर्वं वत्” १४८० «“नैतदेव', सत्य' प्रतो- 
यते, न ठ चय शब्दाथेः व्यामोहादेषा प्रतीतिः । कुतः 

एतत् ? व्याक्याङ्बि यज्ञाङ्गम् इत्यवगब्यते, वाक्य च 

ख्या नाष्यते । तात् अशढ्दाचोऽय' यन्न एकत्वादोति 

च्शब्दाचौऽपि हि प्रतोयते, यथा पूर्वौ धावति इति, 

स पूर्व प्रत् च्यते, यख अपरोऽख्ि, तेन पूवः इ- 
ष्यत, अपरो मग्यते, न ठ्, अपरो, धावति इति 

ष््रवखात् प्रेतोव्रते, एषम् इहापि पुम् द्व्य कत्व ग्यते, 

न ठ यन्न यथेव हि पूब्वं इत्य् कञो$परो गम्यते णव 

केवलं, न ठ स विधोयते कि चिद्ये एस् इहापि 
सख्या प्रतीयते एथ केवलं, न त॒ कत्तं व्यतय। यत्ने विधो- 

यते म पशौ । कथं न पशौ विधोयते ? इति चेत् 

विधायकखाभावात् । आख्यातशब्दो विधायको भषि- 

ष्यति शइ्येतदपि नोपपद्यते, इव्यदेवतासम्बन्धसय स वि- 

धायकः खन् आलभते इति न सख्यां ख्ये यसम्बन्ध' वि- 

धाठुमरेति इति, भिदोत हि तथा वाक्यम् | तात् 

खविवल्तिता सख्या इति" भा० । “दे हपलभ्यते त- 
दागमे हि तत् दश्यते तख तान यथान्येषास्” १५८० 
“त यन्द; प्चं॒व्यावत्तंयति, न तत् ऋल्ि, न यत्ने 
चवा शब्देन चयते षति, ाद्यातवाच्ये हि रये उ- 

पलमभ्यते, लोके प्मानेय दव्य चने षति रकत्वपशुषि- 

शिष्टो गम्यते, तत्न हि एकलम्ेति, दित्वहप लायते । 
यद्छ चागमे यत् उपजायते, ख तद्ध अये; इति गम्यते 

तख चानं, यथान्येषाम् शब्दानाम्, खशमानयेति 

खक्तो अश्चानयनःप्रतीयते,न गामानय द्तिन्नायते, ऋच्- 

अन्ट्ख अद्धाऽयौ गोगन्द्ख गौः इति । बदुक्ग, त्न 
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बाक्धायेमै बाध्यते, इति, उच्यते, म खतिनरंते,वाक्यायौ 

भासि दूति, केष तु प्रातिपदिक्षार्थगतां सख्यामाह। 

साद्थो सखः वाक्येन यतते विधोयते, प्रातिपदिकार्थो 

दि श्राख्वातवाच्येन सभ्वध्यते, पिभक्मयौऽपि, तथा हि 

तददिेषणपिशिष्ट आलम्भो गम्यते, तल एक्राधत्वात् एक 

वाक्यम् अवकल्यते। पौ हि सख्यायां विधोयमाना- 

जाभेक अख्यातथन्ो न क्यात्, आख्याता विधा- 

ठम्, सखा स ख यसम्बन्' च । तद्त् यत्ने विवक्षिता 

ख'खय। दूतिः भा “तद्वञ्च लिङ्गटथनम्" १ दैष्ह° । 

किम् १ इति | “कणायास्या, ऋवङिघ्रा रौद्रा, नभोद्धपाः 

बाजन्या;, तेषाम् रेन्द्राग्नी दयमः' इति, यदि लिव 

विषल्तित' तदा रेन्द्राग्नी दभो भवति | तथा “कष्णा 

भौमाः, धृष्य आन्धरिाः, ट इन्तो दिव्याः, शलभा बे 

खंताः, सिद्धास्लारकाः"? इति प्रज्य खाह । "अधना 

= एतत् ख्पः यत् पञ्चद्शिनः" इति तख्मात् 

आपि पश्यासि, विवत्तिता ख्या इति । यत्तु उक्तम्, 

"ज्ञा गास्'' इव्यविवक्तां द्थेयति दूति अन उच्यते 

मोस ख्य 1 सम्बन्व' विघातम्, एतत् उच्यते, इतरथा हि, 

गोदक्िशासम्बन्धो विदितो गम्बते । तात् विवकिते- 

$पि वाच्यमेतत् । अवोद चेन् दं तन्खयामान् दूति 

च खतुवादाः भा. “वथा च लिङ्गम्?" १७८० “णवः 

च छत्वा खमानस्युतिक' लिङ्गमपि विवर्तितः भविष्यति, 

सन शद् द््थनम् उपपद्यते, ¶सन्ते प्रातराग्नेयीं श 

न्गौीवामालभते, योश्भ माध्यन्दिनि छिडोमैन्द्रौ शरदि 

अपराह्ण चतां वाह्यम्” इति। तनं च.यते, 

«मभिण्यो भवन्ति" दति, मैः श्तोयां गुखः, तेन च्छि 

योदशेयति दूति भविष्यति | तया “ऋच ऋषभो टष्णि- 

स्तः इरुषः गूतिते प्राजापत्याः'' इति । तत चर.यते 

` “षरा भन्ति सेन्द्रियत्वाय" इति, छषकरत्वे पु"लां 

शः, तेन षुप्रा्चि द्यवि दृति) श्रधिकरणान्तरः 

बा, तथा च चिक्घम् ऋति, स'खाधिकरथ्ं लिङ्गाधिक- 

र्णेऽतिव्ण्डते | लिङ्गम् अविवितं, सत्वा वाक्यख 

बाितत्यात्, न च; विवक्तितभिश च.यते इति, भवति 

जिद, (स्तो गौः धचोमक्रयको" इति, स्ोवचनात् सोम 
ऋवणो दूत्यविवचितमेर जङ्ग प्रतोयते | “नल कथ 

ऋगोमानव दूति न कडग: आनोवते १” नैवम्, तत्, ख- 
अदन्तु पु धावति ष्ति यथा| जिष्गः विवखित वा- 

१ जदा त्याऽप्रनिसिदधतवात्, बथा च जिङ्खन् 

“गभिश्यो भवन्ति" दूति, तथा “ष्करा भवन्ति* 
दति । यड़क्न, “खो गौ; सोमक्रयणो" इति, तत्र सलौ 

त्यविव्चितं, तथा “प्रजापतये पुरुषान् इस्तिन चाशभते" 
दति, षुरुषखहणम् अविवच्ित, विष्यो ह न्याय खङ्गो 

लिक्गविव्तायाम् । तमात् विवच्ितं लिङ्गम् इति"भा०। 
तच्वनोधिन्यां स्सटसक्त' यथा' “अग्नीषोमीय पश्यमाब- 

मेत''८'पशुना शुद्र यजेत्” इत्यादौ पशोरेकल्यं विषच्ित' 
न नेति सशयः। तन पश्ुभित्यन हितोयान्तादिद्ष्वा 
छ तदेकत्वयोरूपस्थितयोः परस्मरान्वये परस्परा काङ्का- 
भावात् तयेवापेक्चणे पद्चकत्वयोः परस्परमन्वय; पाञ्च 
खालमभेतेत्यादि पद्ान्तराकाङ्कया वाक्यादेकत्वाच्रयपथो- 

यांगादषन्वय इति वाक्यात् चते्वलोयस्तेन पश्ुषियेषण्- 
त्वे नो पचो खसं कल न यागा दृाचन्वयः निराकाञ्खुलात् 
तथा च लस् "एकलसयन्नाङ्गमयेख गुणभूतत्वात्” । 
अच प्रथोगुखमूतत्वात् वियेषशत्वेन प्रागनन्वयात् वश्चा- 
देकत्वभविवक्ित' दाभ्या बह्भिरपि यागसिद्भिरिति प्राप्ने 
उच्यते । पश्युभि्यादौ प्रजत्या पशु रुपश्या पितः प्रलयेन 
चकत्व' कारकत्वद्च तत्चकपदोपात्तत्वप्रत्यखन्त्या एकत्व 
य कमाल) कारकेऽन्वयः कारकत्वद्ध क्रियानिमिन्तत्वभिदि ` 

क्रिया चोपल्थितयागादिरिति पथोः प्रथमं कारकहारा 

क्रियायामन्वयः । पञशचाञ्धासूरंदेकत्वख क्रियासाधनत्वा- 
न्यथा लपरन्या इव्यद्वारा तदन्वयाथेः पश्युविशेष्यत्वं भा- 

न्वयः अरूशान्यव्यादिति विषचितमेकत्यमतोदाभ्यां बद 

भिर्वा न यामसिद्धिः तदुक्त “खमानप्र्ययस्वेन कारके 

खाकखात्टता । क्रिया प नोयते घं्या न परख'पद्ाङ्ग- 
बदति" | शएशभनङ्ादो युगक्ति कपिड्लानालमेतेतखादौ 

दिलबडत्वयो जिवचितत्वम् । एष ष स्लमपि पिवख्ित 

प्र्यागत्वोन । कारकान्वथित्वात् । थय कथं जङ्ग विव- 

चितं शब्दार्थख तदसु्ानख विचारे तदपयोगादर्थमाव् 

आअपुःखपि एशे ट्चथन्द्ः, मचिकादौ चास्तियाभपि मञ्ि- 

कादिशन्द्ः प्रदुष्छत इति खङ्ग न चन्दा्ंः चअपिद्- 

प्रयोगसाधतामा्नाथे तवप्रयगोऽ्ाने यकत्वविजि्ट- 
पश्युतवस्ादिभेषात् स्लियाभपि अदुटानषाग्यात् जानने 

कत्वादिवत् किङ्गख उद्गव्व गहारोखान्ययव्यतिरेकाभ्यां च-^ 

ब्द ्थावममात् वस च तन्ततपदकमभिव्या हारे तत्तत् 
पद्वाच्छलाभ्यपगणात् दश्चादिषन वास्तवः एव" जिन्डु 

व्भिवुकतोक्तिबकेन तेषां "दि साधतेति । न वालु्ाभषा- 

म्य पपौ पिेषखम्कवात ०) ते काष्यम् "इन्यादि 
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भम्ब लद्वयवखाप्यायन काचे “मेद् ते अप्यय तास् "दूति पुम- 

बयवखप्याप्वायनचत्रणात् । यत्रे च सारखतसेधोयया- 

मादौ सिया जालस्मनद्ु$ तत्रस््रोत्' विवच्वितम्'' | 

उदे श्यगवसंख्य यास्तु विवल्ला नास्तोति यडहन्यायशब्द 

वच्यते एकत्वविषच्चास्यञ्े गदाधरेण धम्पिपारतन््रतेण 

एकल्वादेयां गाद् विन्वयोऽभ्युपगतः; धर्मिणः परथोयागान्वये 

अद्रतेकत्वख सखाश्चयपशुकरखक्त्वसानाश्रयपञ्चकरस्यकत्वो 
भयसम्बन्वेन यागेऽन्वव दूति तेनोक्त ¦ । 

एकटृष्ट ए० एकाः दद्रा यख । गरे लिका० | तस्य परशु 

रामेथेकदन्सोत्पाटनात् तथात्वम् परशुरामेश त- 

इन्वखोन्द.लनकथा च ब्रह्मवे०पु० गरेशख्ड द् ` 

ता | शिवपार्ब्योः रहसि वत्तंमानयेहरपालत्येन 

सितेन गखपतिना परशुरानसख्य शिष' द्ष्ुः अनःघुरमध्ये 

जिगमिषोद्ाररोधे ठते तयोः कलद्वादखपवखेयं “चि- 

शेप पुं मव्यधे (शिवठल्यः त तेजखा' इति गथेशं प्रति प 

शनि्चेपलक्घा^ निपत्य पशेेन छित्वा दन्त समूलकम् । 

जगाम रसहस्तं त महदेवरेय च" इ्युक्वा पपात भूमौ 

इन्तच्च महान्तः शब्ट््चरन्ः' द्नयुक्रम् अत्र दन्त इये 

कवचननिदधभयात् एक्सटैव दन्तख भम्नता प्रतोयते । 

शङ्दन्तादयोऽप्यल । "“कपिचच*कदन्तञ्च गखेचस्तवः | 

एकट्र्छिन् षु" एसः केः शिष्ठायन्नोपदोतादिग्न्यो वा 
दश्छोऽखास्ति इनि ।'ध्यद् इृद्ाध्यवङितं पर नद्य सना- 

तनम् । तदेकदण्ड' ख'ग्टद्य,सोपरयीतां जिदं त्यजेत्” इत्युक्त 

शरणे प्ररित्राजके | सन्यासो तावत् चहरिंधः कुटोचक 

बङ्द्उहसपरहंसभेद्ात्, तत्र कुटोचकबहद्कयो स्त्िदख्छ- 

धारणं ंतस्येरुदण्डधार म् परमहस भ द् ण्डधारण- 

भिति मेद्: । तदेतत् निख*खि° निद्धपित' यथा 

“कटौ चकोगङ्दकोहंसच व ठतोयकः । चत॒चः परम- 

दोयोयः पात् स उत्तमः" हारोवः । चाद्यः एवः- 

ङ्न कृटीक्कारयित्वा तल्लौव वलन् काषायवाखाः शिखो- 

परवोतन्िद्ख्डवान् बन्वुष् खष्डे मा भुञ्जान चात्न्नो 

भेत् । एतदलत्यन्ताशक्तपरम् । हितीयस्तु बन्धन् हत्वा 

सप्रगाराखि भच चरन् पूरवेक्रेषः खात् | स्ख 

भूव क्तनेषो.प्येकट्ख्डः । “एकन्तु पश्चम टश धारय- 

्ि्यमाद्रादिति” ख्ान्द्त्) श्ष्छ॒रपि ""यन्नोपवंतं 

द्श्छः च. रञ्ज्" गोद'खनिभिंताम् । शिख यस्नोपवोतं 

ख {नद्य कर्म परित्यजेत्" अयमष्ेकदष्छ यर | ये व 

श्विक्छोपगीतादित्यामभिवेषासते कुटो ्रशषादिपराः | 

यत्त, मेधातिथिः “यावन्न ख स्त्रयो द् ्डाखलावदेकेम 
वत्तेयेदिति" । तदपि तत्परे । यच्चातिः "चतु भि- 

प्व: एोक्ताः स्व चेव लिद्ख्डिनः'' इति तत् बाग्द् खडा - 
दिपर न यष्टपरमु | “वाग्द्ण्डोऽय मनोदण्डः कमं - 

-द्ण्डश्वथेव च । यद्धोते नियता दण्डाः स लिदण्डो- 
ति चोच्छते इति भनृक्तेः। त्त् परमषसखंक- 
दण्ड ए । सोऽप्य वदुषः | विदुषस्तु सोऽपि नास्ि। 

“न दण्ड न शिखां नाच्छाद्नं चरति परमहंसः इति 

मद्ोपनिष्दुक्तोः. “'न्ञानमेवान्छ दश्ड दति" वाक्यये- 

षाञ्च। यत्त॒, यसः ^काषटदख्डो टतो येन सर्वाभो- 

ज्ञानउजितः | स याति नरकान् षोरान्द्हरौरवसन्तका- 

जिति" तदंराग्य पिना लोवनाथं संन्यसपरम् । “क- 

, दखड` समाच्ित्य जोषन्ति बमो नराः | नरके रौरवे 

घोरे कमत्यागात्मर्तन्तिते' इति ख्टतेः। यञ्चाश्मेधिके 

"“एकद्ण्डो त्रिदण्डो ठा शिखो छख्डित एष वा | काषा- 

यभात्रसारोऽपि यतिः पृज्योशुधिषठिरेति तखापि पक्ता 

व्यवस्था न्नया । ““ल्िदख्डो रएक्षदख्डो नेति” बौघा* 

जद्मविद्धयापरायण्ः | णक 

दण्डो लिदख्डो वा स्सङ्विव्व्ितः” दतु-यतिम- 

तच्च व्यवस्थितविकल्ाचरयश्यात् कुटोचकबर्दकवि 

षयम् दति शङ्कराचाय्ैमताच्तसारिशः | रामालुमता- 

^शचतुधनाश्रमं गच्छेत् 

दषारिषस्त् लिदख्डधारथमेशाचरन्तः सब्मदायाच.रो 

व्यवस्याभेद्क दूति कल्मयन्ति। एतेषां शिखायन्नोपवीतधा- 

रखमपि रकल्पि कम् ।““शिद्ो छर्डो वेति" गौतमख्जप्थयात् 

छष्डोमनोऽपरि प्रह” इति बङ्ष्रणात । ''सथिखान् 

केशान्निकत्य वद््ज्य यन्नोपवौतमिति काटकशुतेः 

"“कटुम्बषुलदारां च गेदाद्घानि च खव्व्॑ः। के्ान् यन्नो- ॥ 

पवौतञ्च त्यक्वा गृद््रेनिः"' बाख्छखोतोः मिता० । 

एतदपि रुटोचकबहद्कविषयकम् व्यवस्ितविक्याश्रय- 

ष्धनाबगस्यम् । अल प्रसङ्गात् यतिधश््ां छ्च्यन्ते तेच 

भिता० दर्बिवा.यथा 

“खपभूत^हतः अान्तस्छ्रिदख्डो रुकमख्डल्; । एकाराम 
षरितरन्य.जि्लार्थी सासमाचरयेत् "या*। 
“काषाय छस्ड; लतिदक्छो सकमबड्ब्: पवित्रपाडका- 

खनवकन्यामाल' दरति देवलः । शौचा कमख्जल् 

कद्हितखु भवेत् | यकारामः ज्रव्रजितानरेश्वाख्ह्ायः 

अन्य सिनोनिः स्तोगिच 'खोखादके” इवि व्वैवायनेन 

ख्ीशामपि प्रनन्वाखजष्ठात् | तथा च दत्तः. “दकोभिश्- 
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थोक्तच हावेव भिथुन' डतम् । लवोसामः समा- 

ख्यात ह्लं तु नगरायते | राजवात्तादि तेषान्तु भनि- 

्ावात्ता परख्मरम् | अधि पेशन्यमात्यथं सदधिकर्षाच् 

संव” इति |. परिव्रज्य परिपरन्े वजतिस्त्यगे वन्ते । 

तस्चाहंसमाभिमानन्तत्कतच्च लोकिकड्म्मं निचयं वैदि- 

क्च नत्यकाग्यात्मक सन्त्यज्य । तदुक्त मुमा “खुखा- 

भ्यद्यिकञ्चौव नैःश्रोयसिकमेष द । प्रटत्तञ्च निटत्तच्च हि- 

विधङ्कम्् बदिकम् । इह चां वा कास्य प्रररद्नत का 

क्यं ते । निषकःमं न्ञानपृवं तु निदटृत्तपदिश्वते । यथोक्ता 

श्यपि कश्प्राखि परिहाय दिजोत्तमः | आल्नन्नाने शमे च 

खादयेद् भ्यास च यल्लवानिति" । खन वेदाभ्याशः प्रण- 

बाभ्याखः | तत्र यल्लवान् । भिक्ाप्रयोजनाथे' साल 

साश्चयेत् प्रविशेत् न घुनः चष्डनिवासायैम् | बराक 

व्रन दोषः) 

वासति" शङ्करात् | अशक्तो एनमांश्चत्यपर्यं न्त ` 

सपि स्थातव्यम् । "न विरमेकन वसेदन्यल वर्षाकषालात्" 

सूतिद्यरणात् । “एकरात्र वसेत् सामे नगरे पञ्चरानकम् । 

ब्षाग्योऽन्यतर वषास मांसास्तु चठरोवखेत् "इति कण खर“ 

खात्"कयम्पि्ताऽ१द् नङ्क व्मिन्धत शाह ^“ प्रस त्रे 

साया नाभिलनच्ितः | रिति भिचुकेांभे याल्ामाल 

जलोलपः” अप्रमत्तो ` वाकचद्ुरादिवापलरहितोभेच 

च्वरेत् । वसिश नात्र वियेषोदर्थितः । “शप्तागारायलस- 

हसितानि चरेद्धौ्त मिति" । सायाद्ध अङ्कः पञ्चे भा- 

भे। तथाच सनु; “विधम सन्नसखले व्यङ्गारे भक्तवच्जने | 

इत्ते थरावसस्पाते नित्यभ्भि्वां यतिश्वरेत्” तथा ^“एस- 

काल्चरोद्धततर्म्पुसच्जन्नतु विष्लरे । भेष प्रसक्तो हि 

यतिर्विषयेष्वपि सज्छतोति'" | अनभिलच्ितः ज्योाति- 

विन्ञानोपदेशादिना चखचिद्कितः । “नचोत्मातनिभित्ता 

भ्यान्न न्तत्नाङ्विद्यया) नाचयासनवाद्'भ्याभ्भि्तां 

जिद्चेत कद्टिचिदितिः' तेनेवोक्गत्वात् । यत्प नवैखिष्ठषच- 

नमु “ब्राह्मणकृले यज्ञभेल तद्कञ्जीत सायस्पातमसवजं 

सिति | तदशक्तेविषयम् । भिच्ुकभिच्चणश्ोल 

णड दिभिग्जिंते सामे । भतना चात्र विष उक्तः| 

“न ताप्रसेन्रादहायेव वयोभिरपि वा शभिः अाको्यम्भि- 

चुकरन्यं रान र्धपसं ब्रजेदिति" । यावता प्राययाना वसत 

ते तावन्तं भंचश्चरेत् | तथाच संवतः “खौ भिच्ाः 

समादाय ख्शछनिः सप्र पञ्चुवा | द्धिः प्र्ाद्यताः स- 

बाख्तोऽज्नोयाञ्च वाम्यतरति । अरोल्पः भिषन्नव्यञ्ज- 
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न{द्ष्प्रसक्तः। नि चर ष्णां यतिपाल्ा टा । “यति 

षालाचि खडहंष्द्ाईड)वमयामि च | {ल्लः शुद्धि 

रेतेषाद्गोगारखावचर्घ णम्”? या० श्डदादिप्रटतिकानि य- 

तोनां पात्राणि भवेयुः } तेषां स{खलङ्ग बालावघपैषधद्य 

शष्िखाधनम् । इयञ्च शद्धिभि्ताचरण्यादिप्रयोगाद्ग- 

भूता ऽभेध्याद्यदुपडतिविषया  तडुपवाते दव्यदद्धि 

प्रकरयोक्ता द्रष्व्या । अतएव मदना ““अतेजखा 

नि पाल्ाखि यख दुभ षानि च । तेषामद्धिःखूटनः 

शौचच्चमसानाभिवाध्वरे दूति चमसदटान्तोपादानेन 

प्रायोगिक शुद्धिदेधिंता । पाल्नान्तराभावे भोजगमपि 

तलव कास् “तद्ध र्टहोलवंकान्ते तेन पात्ेनान्चेन 

वा द्णो मात्रया भुद्ोतेति 'देवल्लरणात् । खम्पूतख 

यतेराकोपासनाङ्गनियमविरेषमाह । “सचिरष्य न्द्रिब. ` 

सामं रागदेषौ प्रहाय च | भयं इला च भूतानामश्तो- 

भवति दिजः''या०। चच्चरा दौन्द्रियसमूरह पादिविषनेभ्यः 

सभ्यक(नर्ध्य विनिवल्ये रागे षौ प्रियाप्रियविषवो ग्रहा- 

य त्यक्त्वा चशब्द्दष्यादोनपि | तथा भूतानापकार् | ५ 

करणेन भवमकु्वत् शुान्तःकरणः सन्द तमाकतात्का- | 

रेषाद्धतो भवति. शक्तो भवति । शद्ध | "करंव्याश्य | 

शुद्धस्तु भिच्के्य विथेषतः । ्नानोत्प्तिनिनित्ततवात्छा- ` 

लन्त्करण्ाय च” या० । विषयाभिलाषद षज्ञनितदोष ` 

कलणितस्या यस्यान्तः करणस शुधि; कद्यषत्तयः प्राका- 

या्ै.कत्तंव्यः । तखाः शद्ध रात्माद तखालाकारद्पन्चा 

नोत्त्तिनिभिच्छवात् । शएथञ्च उति विषयासङ्धितच्छ 

नितदोषात्मशप्रतिनन्क्ये सत्यात्रध्यानधारदौ ख. 

लन्नोभवति । भिषञेय त्येषा शुद्धि षलोऽदरीया । 
तख सोक्प्रधानत्वात् भोच्ख च शद्धान्ःकरताम- 

न्तरेण इलभत्वात् । यथाङ सहः “ददने प्मावमा- ` 

नानां घादधनां दि यया सला: । तचेन्द्रयाचान्दद्यनते ` 

दोषाः प्राण निखादिति" । 4 
नेषां कव्ेव्यानि च नि शिण दर्भितानियया 
““प्रातशल्याय नह्धाण्डते इति जपित्वा दच्छादोनि ` 

भूमौ निधाय सूलषरोषयोय इस्थच्र्ग य' चोचं ल्वा 
चस्य पतंहाद्धीवव्मैः प्रणतेन दन्तधावन' शतवा तेनैष ` 

ष्डद्ा बह्हिःकटि प्रच्छाय जचतर्पखवजं स्लालवा एन- | 

ङ्के प्रच्छाय वद्ञादीनि ग्टहीत्वा केथवादिकसोन्तना- 
भभिस्लर्पयित्वा मू्तपेवामोत्यादियल्ंसमस्ाभिव्वा- 

तिभिमषलेनस्पवानीति तपयेव् । ओः बः स्ता 
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डेति स्वाहा शब्दान्ते खौ भिरेव पुनस्तपयेदिति केचित् । 

तत आाचम्याञ्भलिना प्रणवेन जलमाद्प्य व्यादूृतिभि- 

शङ्खय गायत्रा लिः क्तिखा लिः गयौ जपेत् 1 उदिते 

षटर्बे" प्रणवेन व्याद्तिनिर्वा्य लिरदत्वा मित्र चणो 

ष्याः पूर्वोक्तैः सौरेः दर्द विव्णुरितिशव्णवेः बह 
यज स्ञानसिंतिं बोपस्याय सर्वभूतेभ्यो नम षति प्रदश्िण 

भावत्तंते । ततो नत्वादि्ाय विद्महे सइस््ात्ताय धो 

भष । तन्न; ष्ट्य; प्रचोदयात् इति निजपरेत् । 

शेषं लिकालस् । विष्ण पूजां बद्ययन्न च कुयात् । 

अथ भित्ता | “विधुजे सच्छे व्यङ्गार ̀  इ्यादिमनक्तकाले 
ख्य मित्या दियशपस्थाय तेनक्य' ध्यात्वा “अक्ष्णो नेति 

प्रदश्विणं सत्ा““येति पन्वान "दूति जघ्रा ̂ योऽसौ विदाख्ये 

श्धरादित्ये एुरुषोऽन्तद्क दिस्थितः | सोऽद्धं नारायणोदेव 

ष्ति ध्यात्वा प्रयम्य तम् | लिदर्ड'द्क्िये त्व'से ततः 

शन्वाय्य बाङ्ना । पाल' वामकरे छिपा चे षयेदकतिरेन- 

त्विति” बौधायनोक्तदिथा बोन् पञ्चसप्न वा ग््ान् गत्वा 

भवतृपू$' मिवा याचित्वा "“पूणेमसि. पूरे मे भूयाः" दइ 

व्वागय शुचिर्न" परोच्य चो' भूः खधा नस दइव्यादिव्य- 

शसमस्तव्याद्तिभिः खग्थादिभ्यो समूतेभ्यच्च भूमौ तिला 

म्खाऽऽचम्य प्रणवेन षोड्शप्रा्यायामान् कुयोद्ति संे- 

पः | गौतमव्याख्यौयां ग्ट्युः | “यतिदस्ते जल | 

श्यात् एनजंलम् | भें पथंतमाल' खात् तज्जलं सा- 

भरोपमम्" अत्र स्वल सूखः भाधडापराकमदनरलं 
खरव्ययेसारादौ न्यम् । जावालिद्तौ “छन्यागारे 
दषण्टे द कुढोवल्मोकटत्तमूल कुला ल याला ग्निष्ो लग्टद्- 

गदटपुलिनगिरिकृष्हर न भीरस्थर्षडिकेष्वनिकेतनः* दूति । 

माव्छे “अटौ मासान् व्रः खाद्यतोनां स"यता- 

वनाम् | रकन चतरोमासान् वा्भिक्षान् निवसेत् 
शुनः | चवि प्रविष्टानां व्िद्धारस्तु न विद्यते? । 

चलति: । "“भिश्वाटनं जपं सानं ध्यानं शौचं चुरा 

नम् । कत्तेव्यानि षडेतानि सत्रैथा पदण्डयत् । 

अद्चकः शरक्णास्तं च स्तीकया लोष्यनेव च । दिवा- 

स्ञापञ्च यानः च यतोनां पतनानि षट् 1 आसनंपा- 

जसौम्यत' सद्यः शिष्यरुपषः । दिवाखापोढथाजल्योय - 

ते्ैन्धकराखि षट्" । दश्च: “माध्य त्यः न.वज्ञव्यः न 

श्रोतव्य' कश्चन” | भद्नरल्े उथ० "“पिल्रयकल्ितं 

पूपमन्न देवादिकोरष्यात् । वयित ताहथीं भिचा. पर- 
बाधाकरीं तया" इङ्ष्यतिः “न दीयवासो निल' खान्नौ- 
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पवारूपरो यतिः] न चाध्ययनशीलः खान्न व्याख्यान ` 
परो भवेत्” । रते दभिन्चपरम् । अलिः “स्नानं छ्ध- 
रान" ध्यान प्राणायामोबःलस्ततः। भित्ताटनं जपः 
सन्व्यात्यागः कमेफलख'' च | अन्योऽपि माधवौोयमिताक्त- 

रादौ न्नेवः। यतिधर्भसछ््ये “न स्ञानमाचरेद्धिचः 
छना दिनिधने छते | पिहमाटच्वं त्वा स्नात्वा च 
पति साम्बरः'। वाषनं च प्रौरमासां कार्यम् ^ कठस- 

 ज्विषु वापयेत्” कलमा ° वाक्यात् । (कदिक्'पा० । 
एकदश लि° रका समाना दिक् यख । तेल्यव्दकस्े"तिने- 
एकश् निश्रजा टक् यद्यु। {यंनत काणे | रके षु 

एकं सवसभिन्नं पश्यति दश-किन् । रेशिवे। रेकत्वेन 
सवदरष्टरि ४तन्वक्ने तिर । 

एकदृष्टि स्त्रो रका अभिन्ना अनन्यविषयतवात् टिः | अने- 
न्यविषयदर्भने । ^“सततन्नेकडश्छा तमवलोकयन्' पञ्चत ०। 
वड्ध०। रतथाटदियुक्ते ३काणेच नि.का्त्वञ्च चचतः न्यं क- 
गो लकवक्तवंमन्धत्वं चन्तं रन्द्र यश्न्यत्वभितिभेदः। ४काके पु 

एकदेव ए° कश्मे° । ख्यदेवे परमेश्वरे ““एकोदेषः सवभूतेष 

गदः इति" तेख्लसख तथात्वम् ““स हि पूवषामपि युर 

कलेनानवष्छरेदात् पातच्चक्तेः यो “बह्भाणं विद्धाति 
पूवभिति'" तेश्च बह्मणोऽष्यत् पादकत्वा त्तस तथात्वम् । 

एंकदेवत लि° एका देवक्षाख । रकदेवताके ! अग्निहोत्रादौ । 
“ एकदेवतेष्भयस्” कात्या ०२२, ८,४। “यत्न पुनः कं रये वव 
देवता य थाऽग्निहोल्े एनरा धवे च तलोभयं तद बत्यञ्धेति'? 
कक; | एकदेषतोऽप्यल कमधा०। रज्या देवतायां खरी | 

एकदेवत्य लि° एका च्रे ठारेवताता मदति यत् । {च्रे ्टदेवता- 
के । तख्माद्ारिन्द्रः खबदेवत इन्द्रश्रे्ादेवा इत्येतै 
देवास्त धञदेवत्या भवन् ` शत०बा° १,६,३, २२ । 
र्एकदेवतके च । ` सोमा'दषु उभयभेकंटेवत्य' भवतिः 
काच्छा० संसडव्याख्या । णएकदंवत्योऽष्यल्ल लि ° । 

एकदेश ० कष्प् ° । १अवयते, प्रतीके । अवयव स~ 
दायथ्ांशद्पः ख च व।स्तोवद्धिकल्ितञच सावयवानां 
ष्टादोनार यविधेवः परीवाूलादिः वास्तवः, कालवियद्ा- 
दोगा निरवधामां ठ बृद्धिकल्ितः यथा पूरवाङ्कः पूर्वराल् 
दूक्वादि | तथा दुखषिेलाणामपि चन्दादीनां वद्धिक 
च्छितस्तथा “करे यगि लतमनन्ववङ्धवतोति"” व्यान्परिभाषः 
^“एकदेणन्त वेद बेद्ाङ्गान्यपि वा एनः" भदः गन्द्- 
समूहााकमेदस्य नौ दमेव तथात्स् । '"हन्प्ोगहोनभ्पदु 
विट्स्तु धत्तः कलकदेयन्नः"' सा०द्०। चिद्याविदेषङ्पक- 

` १६८ 
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कान तालम् । “द्ात; सर्वधा ते युणानां येकरेणः 

प्रसमीच्छ बद्धया?'भा०खनु०२६चअ०अलापितया । तान्य 

कदेशाच्चिष्टतं एयोपेः माघ.“ शामित्रं कदे मा हवनोवे प्रा- 

खति""कात्या ०२.६,१४। एकदेश न्द् च पूर्वां परमध्यो त्तरादि- 

शब्द्; तेन सहेकदेशिना षीसमासापवाद्कः रकदेथिस- 

मासः।““पू्वा परावरोत्तरमेकदे नेका धिकरणे पा ०“ सवे - 

ऽष्वे कदेथः कालेन सह समस्ते "सिन्कौ० । “उपारताः 

पञ्चिमरात्रगोचरात्” किरा० | एषः मध्यराल्र इत्या 

दि । एकाधिकरणे इत्यक्तः पूर्डात्ाणामित्वादौ न | 

तत्राङ् थद खेकदे थवा चकत ऽपि समांशवाचिन ण्य 

रकदेथिसमा० अञ्च पिप्पल्ड) इति वाक्ये अडपि- 

पपलोत्यादि । असमा वा {ित्वे त षोसमासः भकरोशादं 

स्तिमितजवबेम गत्वा" रघुः ) इव्यैक्य एव तेन पिप्पलो 

मामर्वैमित्यादौ न किन्तु ६त० ¦ एक्ट योऽखख्छ इनि । 

एकदेशिन् छक्तां चयुकत लि ° स्तिया ङोप् । “अमेव अन्द् ” 

भाच्रित्य प्रडृत्तसमाससख टकदेशिससाससंन्ना तल प्रसा- 

शम् } ^पूषापरेत्यादि" पाण्ख.* | 

एकदटेयविभावितन्याय प° एकदेशो विभावितः प्रमाणादि- 

ना ससाध्याङ्गोकारितो येन तभधिक्लय न्यायोन्यायसाध्य- 

सतकेवियेषः । कण्णाद्ानादिव्यवद्धारे छव्यादिबङद्रवाभि 

योने प्रतिवादिनाऽपङ्कवे वा द्निकदे धमातर प्रमारोः साधने 

रकदेे तयोः सत्यभिष्यात्वावधारणभूलके समेधनद्ापनातक्् 

चे त्वभेद तत्र एकदेशसाधने कचित् पूव्यं निेदितसवै धन- 

दापनं कचिद्धोति विषयविशेषव्यपस्यापनम् भिताभ्यथा। 

"निज्कते लिखितन्नौकमेकटेणविभावितः । दाप्यः सवै" न्ट 

मेष्या, न साह्यस््निवेदितः” या ° नैकमनेकं वरत 

वस्त्रादि लिख्ितमभियुक्कमयिना प्रत्यर्थी यदि सव्वेमेष 

निङ्कतेखप्रजानोते तदायं नेकदेथे हिरण्य सास्द्रादिभि 

प्रत्ययौ भावितोऽङ्गोकारितः सष रजताद्यय पृब्बेलिखि- 

तं द्ाष्योऽयिने "पेण न खाद्यस््निवेदितः 

भाषाकाले अनियेदितः पञचाद्यिंना पूवैः मया वि्तम् 

दूति निवेद्यमानो न साद्योनाद््तव्योष्धपेण । एतञ्च न 

केवलः वाचनिकमेकटदेशे प्रत्यथिंनोमिच्यावादित्वसम्भ 

बात् । अयिनञ्खकदेये सत्यवादित्वनिञ्चयादेकदेशान्त- 

रेऽपि सत्यवादित्वसम्भवात् | एव तकांपरनामसम्भा- 

बभा प्र्ययाचुग्ट्होताद्कादेव योगीञ्चरवचनतः सर्य 

दापनोयम् च्छे इति नियः । एच्च तकर वाक्या- 

ह्ठरणेन निर्यये क्रियमाणे वसुनोऽन्यथात्वं पि व्यवहार 
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दर्भिंनान्न दोषः तवा च गौतमः" “न्वायाधि गभे तर्ब 
म्ुधरेयस्त नाभ्य यथास्थानङ्गमयेत्"इव्यक्ञा "तचा द्राजा- 
चार््यावनिन्द्यौ" इषस हरति । नचेकरेविभाषितो- 
लपादेयषचनः प्रत्य्थीव्यितावदिद्ध गम्यते रकदेथवि- 
भावितो ब्टपेण सर्बन्दाष्य दूति वचनात् । यच्त् काचा- 

यनेनोक्ताम् । “अनेकार्था भियोगेऽपि यावत् संसा धवेद्धनो । 

सास्िभिस्तावदेवासौौ लभते साधितन्ननसिति" तत् पुत्रा- 

दिदेयपित्राद्युखविष्यम् | तत्र हि बहूनर्थानवियुक्घः 

पतरादिने जानामीति प्रतिवदन् निङ्कवधादौ न भवतो- 
त्यकदे गिभ ग्तोऽपि न कंचिद्सव्यवादोति “निद्कते 
लिखितन्न कमिति थास्तरन्तत्र न प्रवत्तते | निद्कवाभा- 

वाद्परेत्िततर्काभावाञ्च'” “"अनेकार्याभियोगेऽपोति' "काव्या 
यनवचन' सामान्यविषय विेषथासतरस्य विषयं निङ्ध- 

बोत्तर' परिद्ल्याज्ञानोत्तरे प्रवर्तते| नलु “ऋषादिष 
विवादे स्थिरप्राये१ निचितम् । ऊने वाप्यधिके चाये 
प्रोक्तं साध्यन्न सिष्यतीति"वदता कान्यायनेन अनेकार्था 
भियोगे साच्िभिरेकदेथे विभाविते अधिके वा भाविते 

साध्यं समेव न सिध्यतीलयक्तम् । तथा श्ये कदेओे भा. 
विते अभावितेकदेथसिद्धिः कतय्ययात् १ उच्यते लिखित 
सर्पा े साघनतयोपन्यस्तै: खा सिभिरेकरे या भिधानेऽधिकाभि- 
धाने च ठत्स्मेव साध्य न सिध्यतीति तखायशस्त- 
नापि निञ्धितन्न सिध्यतःति षचनात्पूव्व वत् संशय एवे- 
ति प्रमाखान्तरखावमरोऽसये घ“लं निरस्येत" नियमात् । 
खाहसादौ त . सकलसाध्यसाधनतयोपदिषः साचि. 
भिरेकदेथेऽपि साधिते ठत्रतखाध्यसिच्िर्मवलेष ता- 
वतव साहसादेः सिद्त्वात्कात्यायनवचनाद्ध । ^"लाध्या- 

धै ेऽपि गदिते साचिभिः सकलम्भ्रवेत् । स्त्रीश्गे सा- 
से रौय्ये^यद्धाध्य' परिके.त्तिंतम्''। 

चपसुयेषायेमवलम्ब एकदे यपिभावितन्यायः प्रवर्तते इ- 

त्वे कदेशविभावितन्यायख तादथा्ैकत्वम् दूति बोध्यम् । 

एकदे ए० एकः च्रेोदेहोऽख । !बधयडे तिशषा० तख 
ग्रद्ेष॒ अतिष्न्द्रत्वात् तथात्वम् । एकसतुल्ोरेष्टो यत्र 
एकखात् देषोयत्र वा । रकंशद्धपे गोत तन सवः 

षां त॒ल्देहतवादेकसखादत्पञ्चदेहतवाञ्च तयाम ।"बद्टूनि 

विप्र, गोलाख्ि.खनोनां भावितात्नाम् | रकरेष्टानि ति- 

न्ति विभक्तानि विना प्रजाः "रिं ०४दै, श्समानरेहा- 

रष्वे स{ख्डगडधे च एकमेकतां गतं टेडमस्ध। $दग्प््योः 

तयोर्भिवाहेन कदे षतोत्पाद्ना त्तथात्वम् “चअस्थिभिर 
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स्थीनि ` मासेमांखानि त्वचा त्वचसिति"” छते; । 

ग्नाये खूढतितन्त्े च लोकाचारे च छधरिभि; | शरीराङ्ख 
श्टता जाया पुर्या पुर्यफले समा! यख नोपरता भायां 

देष्ाङ्ग' तख जोति । जोवत्यद्गशरोरे त॒ कथमन्योधन' 

रेत्" उह ० षटतेश्च तयोरेकदेहत्वम | तत्र घसि षु" 

{यां स्तीति मेदः एकाङ्गगदयोऽष्यत्र। स्यां ङोष 

इति भेट्ः । कम्पम°| ५एकस्िन् देहे नम। 

एकदा घुण एकेन प्ररात्मना दोव्यति दिषि-क्रिप् ऊद् ३त*} 

च्पातारामे ऋषौ सहि आत्मने रमत इति प्रसिद्धम् । 

“अमन्दौदेकद्यद्ाडत याच देवीः ऋण्ट,८०,१०, 
“कद्यं : धिः” भा०। 

एकधन न° एकमेव धनस् । !टकमालध्ने "्टतानां धा- 

वताभेकधनशुपाड्ितम्” शत०्जा० १ १,७११.१, “रकभेक- 

सषममयुग्म धनः धोयमान्द्क्' यल | रेच्युग्मसरंख्याके 

खद्काधारे कलसे “खयुद्का युद्गा एकधना भवन्ति “व्रयो 

बय पञ्चवा, पञ्च वा संप्रवासप्रवा नव षा, नव वैकाद्च 

बा, एकादश वा लयोदय वा, त्रयोद्यवा प्चुद्शवा 

दन्दमहमिंथुन' प्रजगनम् | अथ य एष एकोऽतिरिच्यते 

स यजमानख्यच्ियभभ्यतिरिच्यतेसखवा षां सधन'यो 

यजमानद्य च्रियमभ्यतिरिच्यते तद्यदेषां सधन" तस्मा- 

देकधना मास" यतश्व्रा०३,८,६,४, श्रल्गेकधनान- 
युभ्बा दर णांस्िप्रभ्टयापञ्चद् यभ्यः'" कात्या० €, 

२,२२, “उत्तरं वानसोऽ्तात् प्रत्यक अधोभूमौ रक- 
धंमानदृग्मसख्याच्निद्धाति रएकधनशब्दायेः खयमेव 

व्याचष्ट खद्हरण्णानिति उदक{छियते एभिरिष्् दहरणाः 

कबघास्तान् तादिपञ्चदयपयैन्ायुम्मरंख्यान् विषम- 
खंख्यान् । तत्राग्नि्टोभे लयः पञ्चम वा, अत्यम्मिशोने- 

$पि तावन्त णब, उकय्ये पञ्च वा सप्र वा, षोडशिन सप्र 

नवा, वाजपेये नवेकादश वा, ्तिराल्लै एकादश 

त्रवोदथवा आप्रोयांमे त्रयोदय पञ्चदश येति'' कठः 
“खलं कचषपरत्वात् पुस्तम् अपां विगेषणत्व स््नोत्वम् 

(खयावडेततौरधचद्विधारा दूत्यारनास्वेकघनाद्च" आच. 

चौ ५,१,६। “दिविधा खःप; वतीये एञ्धनाद्च तत्र 

ूर्वद्य रे वखतोवयौ ब्ट्ोता एकधना इद्ानौं ग्टदयन्ते । 

ता ग्ट्होता खपडणदेयःदेव यजनटेय प्रततिः यथा वचचन्ते 

तदेवद्छगनवक्तव्या)' नमारा* ० | अपाञ्चाधारः ति- 

ना देथान्रगभनाशम्भ्रात् प्रागुक्तवाक्याञ्च पुनर युम्बक से 

रारण क तेव्यमिति बोध्यम् | वस्तुतः एङधनशब्टेन अबु- | 

म्म ख्याककल षा एवोच्यन्ते । स शअाधारत्वे नास्यख अच् । 
तत्य जलादौ लिइ्चेव न्या थम् ̂ तावञ्खौकधनानास्” 
कात्या०९.३,२२,ष्ट० ^एकधनानासेकधनस्थानामपामिति' 

कङ्ण तथा व्याख्यानात् “रकधनांसत्रीरुच्चयन्ति'*कात्या ० 

२,१०, “रकधरनान् उन्नयन्ति उदकेन पूरयित्वा उत्चि- 
पन्ति जलमध्यादूद्धं निनयन्ति निष्काशयन्ति” कैः एकं 

खख्य' धनम् कम ०। $ खख घने न° “सोममाषवा- 

यतामिन्द्रायेकधनविदे" यजु ०५,७, “रकः घन' ष्य" 
ध्न सोमद्ध्प भिन्द्ते लभते स॒ एकषनवित् |. यहा 
सोमकर्डनाय य जेलमानोयते ते कुम्भाः ठकधना एकः 
धन सोमद्धप' यतेति वेत्ति ज्ञानातोति"बेद्दौ० “रक. 

धनस्ताक् कलसः अस्यद्य इनि | एकधनिन् ताडरेक 
धनयु्ते वि०'“परलोरुदानयकधनिनः " आत० जा ० १,९,२, १७, 

“एकं समानं साधारण धनं यख । ५ अविभक्तं ६ैसषटिनि 

च लि०| खविभक्तधनानां खंदट्टधनानाद् साधारणधम 

त्वात् तथात्वम् । ऽएकमात्रधनयुक्त लि ०। 

एकधम्मन् लि० रक्सुल्ोधन्डौ यख अनिच ख०। तुल्धर्म 

युक्त स्तियां वा डाप | एकोषमेौऽसत्यश् इनिरण्यल सध: । 

सवेषाभेकधसिणाम्” खटति, । नत स्त्रियां डोप 

एकधुरा स्तो एका धु; कन्म समा०। {एकमारे । तद - 

तोत्ययेऽण् तख लक । रकधृर -णएकभारवाहके रगवादौ 

नि ०) अस्थे अच् । ३एकधरायुक्तं लि०। एकधुर 
वति ख । एकध्रोख रकभुरषा हके ति०। 

एकधुरावह वि ° एकधुरां बहतोति ब-खच् दत | एक- 
भार्वाहके गवादौ । 

एकमत्तत्र न° रक" नच्तन' यत्रं | शकताराक्के नत्तलभेरे 

च्याद्र चित्रा खातिञ्च एकतारात्रशं न्तन" तञ्च अञ 
लाशब्टः ४९.७४० दशितम् | थतन््राग्भाष्ये ठत एष्ययेक-. 
दाराव्मकत्वछ तदेदषारेण सरङपयासखाभिस्तयोक्त ̀  
किन्तु तनुमूलं उ्छोतिषरचनः इडम्यसम् | वस्तुतोऽत्र रक- 

शड्ट्ख्यायुम्भपरत्व' दष्यख च लितारात्रकत्वेन त्तयात्वाभि- 

प्रायेण इष्यखेय क्रिः “अयुन्मं {हि पिदध.पामेकनक्तले 
एकनकच्तन्न हि प््कालमावाखायाम् छमावाखा वा 

कनक्षलमेको ह यहोतां रालः सर्वाणि भूतानि सष 
सन्ति तेनो त काममाञओोति या स्वेषु नचतेषु? शत 

ना० १०,१२,८.१,९ । ‹ एकनत्तत्रो कान्ला० २१, 
९,२\ एकं नच्च" हि पिढ.शाभिति" रएक्नलनः 

च यल्लका तारा चिरा खाति रेगछादि यथा" 
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क्यः | अत्र रेवत्या दालि'त्तार सकलम् शद्धो ष- 

अब्दे उक्तम् अतस्तस्या एकत्वाभावात् रेवत्यादि 

ब्देन ब्ध०अश्विनोति बोध्यम् तस्याञ्च लितारत्वे नाञुम्मप- 

रुचम् । अभावराखया वा एत्नक्षबभियक्त; २अमावाख्ा- 

याञ्च । तत्र च रविचन्द्रयोरेकनत्तत्रस्थितत्वात् एकनच्- 

त्तल्यफलद्ाटत्वाहा तथात्वम् क्म०। ३एकख्डित्ं नले 

एकनट इ०रको खख्यो नट: । नाच्चप्रवसके डखप्रनटे लिका ° 

एकपत्त एरकः परच्तोयस्य। १सद्ाये कर्म | एकन र्धक्ते 91 

एकपनो श्त्लो एकः समानः अनन्यो पतिग्यंखा। नान्तादेशः 

नान्तत्वात् छप् \रुपत्यास् ““शर्वाखाभेकपलीोनाभेका 

चेत् एुलनिष्पो भवेत् । स्वास्तास्तन पले प्राह एलव- 

तमे दः” मतुः र्पतिव्रतावाद्धं । “यो धमे एकपलरी- 

नां काकन्दी तमत्तमम्” मतुः "ताद्चाव्यं दिव 

सगणनतत्परामेकपलीम्" मेष० | "काभमेकमलीं ब्रत 

इःखभोलास्,' कुभा० । एकःपतिरोशो यखवा कष् | 

एकपतिक एकषाभिके ति° स्तयां टाप् । ^पलर्नोयन्न- 

सम्बन् स्यधिक्षारात् भर्त्र कसैव नादेथङगेपो नेतरख । 

एकपतिका स्रौ एक गन्वयुक्ततया च्रे पन्न यदा: 

कप टापि अत इत्वम् । गन्वपल्राट्श्षे राजनि । 

एकपद न ° एक पदं पदोञ्जरण्योम्यक्ालो यत्र । रकपदो- 

्खारणयोग्यकाले १तत्काले । कमे° | एक्छित् रस्याने 

शप्तिङन्तद््पे पदे च ^निद्न्त्य रोनेकपदे य उदात्तः 

खरानिव” भाषः ।“नुदा्त' पदमेकवर्जम् 'पा० एकपदे 
व्यन्यखरसख उदात्तेन निषातविधानासेन सदश्च मिहोक्र- 

सिति बोध्यम् “कथमेकपदे निरागषम्”' रवः । एक' णद 

चरणो यस । 8एक वरणमचुष्ये ५तद् क्तं देयभेदे एण स 

च देथ टङत्य ̀  ° ूभ्पेविभागे प्राच्यारक्ः। अथ पू॑खाभञ्ज- 
नद््यादयुपकम्य 'एक्पदतामलिश्विकको शलक वद्धेमानसेति'" 

रक्ष पटं कोऽ पूजास्थान यश । वास्तुमण्डले एककोटपूज्छे 

दैरेषभेदे ए०८.ग्द्युौकपदोन्नेयः बास्तु० तण देवीु°। 

एक पट् कोषखधपं स्यानम् | कभा । बास्तुमगडचस्ये 

अएककोषटात्मक्स्याने न° इन्दरशन्दराकजश्चोभावेककपद् 

संस्थिता" तल्नौव | तत्कोटखिखनादिप्रकारोवासतुशन्दे 

ष्यते । एकः पद्" चरणोऽख । स्डगभेरे पुसी । 

स्यां जातित्वात् छोष् | “क्ौककपदाशासीर्निजट 
एकलालिभिः" भाग० ४,६,१५ । णक द्वन्त द 

गाचक' यदद | < एंकपद्वाच्ये नि° “किं ख्िरेकप्रदं ध्यं 

किं ख्िरेकपदं यथः। किंस रेकपदं सख्म्थे [कं स्िदेकपदं 
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चखम्  । यकतप्रञ्ने “द्ाच्छमेकपद्' धम्य". दानमेकपदं 
यथः । सत्यभेकपदं सम्य" शोलमेकपद्ं खम्? भा. 
ब०३१२श० | इधिछिरेणक्दबोध्यदाच्परादयुत्तर उक्तम् 
एकं पद पद्विन्यासतरिशेषो यत्र | १०रतिबन्वमेे ु* 
“पादमेकं दि स्वाष्य तोय न्धं स्थितम् । स्तनौ 
त्या रमेत् कामो बन्धस््ेकपद्ः खटः” रलमालोक्ग : । 

कपर अव्य ०णकः पादः साधनं यिन् प्रहर्ये। दिद- 
र्डादिण्द्चसमा० सत्वात् पद्धाभद । पादसाधने प्रहरये | 

एकपदौ स्तो एक' गन्त: समां पद् त्चिङ्कमल गौ. खोष । 
पथि अमर; | तत्र हि गन्तुः पदट्समानचिद्ध' ति 

दूति तख तथात्वम् । णकः पादो यदा: स"ख्वा- 
पूकलात् पाङ्धावः कुन्प्पद्या ° डण् पद्धावच । २ 
चरणयुक्तायां स्ियाम् रेएकटत्तचतुथांशयुक्ताय।श्वि चः 
“गायन्नयृखेकपदो द्विपदो विषदी" तिः । “रकष 

दिपदों निपदों चतष्मपदीमरापदीस् ` यज्०८,११ । 
एकपरि खव्य० रकेन विपरोतं एतम् 'चत्शलकास'ख्याः 

परिणा'"पा०्व्ययो०। एज्ञेन विपरोततया पतनेन परा. 
जवे द्युते व्यव्रहरेचायः प्रयेगः। यद्य यथा पातने ज- 

योभवति तद रक्खान्यथाच्चादेः पातने रवं प्रयो- 
जमः एवं व्यवहारेऽपि । 

एकपस्षा स्तो एकं परं तपःसाधनतवा आहारो याः | भैक 
राजख मेन।यादुतपन्नटहि ट वयमध्ये {दह्हिदमेरे | “ तिखः 
कास्तु मेनायां जनयःमाख भलराट्। अपसषामेकपरा 

द तोयाभेकपाटलाम्" दूवयुपक्रम्य । “चाहारमेकपरन 
कपा समाचरत् "हरिणर्० | खाये कन् बङर्कप् 
वा खत इत्वम् अपखिंकाप्यत | “अष्यपखां निराहारा 
एकाशा एकपखिका” देरोषएु०४५अ०। अख पूर्वोक्तवा- 
क्ये नेकेवाक्यतय हिमवत्क याभेदपरत्वम् न ठ दर्गापर 

त्व्भित बोध्यम् । एकमाल' पम । एकपलाव्ेे- 
टक्षादौ लि° 

एकपव्ब तक ए मवेतभेरे "कृङभ्यः परस्छितास्ते ठ (कष्ण- 
भोमाच्जनाः ) मध्येन कुर्जाङ्गलम् । रभ्य' पद्मसरोगत्वा 

कालक्ूटमतो्य च | गर्डकोञ्चु मह्ाशोणं सदानोरां त. 

चौव च | एकप्थतके सदयः क्रमेयेनयाव्रजन्तते | उन्तग्य 

सरयू रम्यां ददा पूर्वाच्च कोलम्? भा०सर१९अ० | 
एकपलाश एरएकःपलाथो यख । एकपलमाल्रटृ्ते तत्र॒ भवः 

तद्धेदं वा गहा०्ढ । एकपलाथीय तलभवे तदीये च बलिर 

एकपाटलास््नो णक पाटत्तं पुष्पं तपरःसाघनतया आहारो 
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अथाः] ह्िमतोभेनायाखतृपच्नदुद्हिटत्रयमध्वे इहि- 

भेदे रकपरा चन्दे मूलः दश्य' ततेव तन्नामनिरक्ति- 

यया | “पराहलपएषपमेकञ्च अाद्धावेकपाटला'” । 

एकपातिन् चिं एकः खनु पतति पत-णिनि "स्द्पेति" 

स० | एकाकितया शपतनश्ीले अतिरात्रयागस"स्वे 

२अह्ियेषे न ““्एकपातोनि तह्ानान्यतिराल):" 

च्याञ्चज्यौ०१२.६३.३२ । “चतुि'ाभिजिदिष्वन््हा- 

ब्रतादोनिः स्कपातौन्यहानि तानि अतिरात्रसंस्यानि 

भवन्ति" नारा० । रकगभेदे स्तो डोष् | ""धाग्याचचा- 

नौकर्पा नोः" अश्चन्य्रौ० ५,१२.११ | ^खम्निर्हता 

ष्टहपतिः स राजेति प्रतिपरदेकपातिनो पच्छः६,५.६ । 

पादोऽख अन्त्यलोपः. समा" । 

१ विष्णौ “चतुरात्मा चतभावञ्चदठर्वंद्विदेकपात् बिष - 

सं °।““एकः पादोऽखेव्येकएात् पादोऽ विश्वाभूतानोति" 

तेः ` “'पिद्भ्याहमिदं कत्स्तकेकांयेन स्थितो जमत्?' 

मतोक्ते खच" भा०। परमेश्चराभिनच्नत्वेन एकपादयुक्तत्वेन वा 

भिवे च । स च सदरभेदः। “अजेकपा दद्व घोविद्- 
पाच्च रेवतः । इर ब्द्पच तम्बकञ चरेशरः । 
शङाएकाद्च परोक्ता जयन्तचापराजितः?' विष्णधर अ 

श्यनासानोऽपि ख्द्राः सन्ति ठल.दानादौत्वेत एब पूञ्याः । 

आअजेतिनामान्तर' तेन कादं ख्यापूरसि; अतव वि- 

षष् ० ^“खजनामा भह्ारदरः” दूयादिना वद्धयानशख्- 

क्म् ^“रकपादभिधो विप्र ¦ च्छेड्ादः खादष्न् परम् । 

चअक्र' उमरक' श्यल' शङ्गर' तद्धोषरम् । अचं खल 

भेखलावान् खु ज्वां मस्तके | धहुर्घण्टटां कपालञ्च 

कौशरीं तच्जनीषटम् । परशु चक्रमाधत्ते क्रमा- 

इामाच्के करे । अनेकभोगसमस्पत्ति कुरते यज्वनः 

शदट्”९ति तत्रेव एकपदोध्यानान्तरहक्रम् | रएकपादयुक्त 

वि च्िथां ङोषि पद्भावः श्कपदोति भेदः रक- 

षटोचन्दे उदा ०। 

एकपाद एण कर्म°। “रकमालचरखे “ व्य ्तदकपारेन परम 

योगमास्वितः” भाग््छलु ण्टश्०। (उसिठदेकपादेन 

दरे विबधवेभान'› भाग० 8,१,१९.. \ रकःपादेऽखव- 

आासान्तविधेरनित्यत्वात् नान्त्यलोप;| एकपाद्युक्त रेपरसे- 

श्रे ^पादोऽख शिश्वाभूतानोत्यक्तः तख स्वैभूतर्पे- 

कपाद्त्वात् वघात्वम् ““तत्र शिचियेऽज एकपाद्: अयण 

१,१,६,२, एकचरणयुक्तमात्र लि स्तिया खाङ्गत्वात् 

क्रोश टाप् वा "ददतीं तच विधाकाचों दोर्षजिह्खा- 

निमीला भक्ति्मवे भव शब्दंदा। 

ॐ*ॐ9 

णक 

मजिद्धिकाम् ¡ त्रिस्तनोनेकपादाच्च लिजटानेकलो- 
चनास" भाग्व०२७९अ० ('टकपाद्ांच पुरुषान् केर- 
लान् वनवासिनः. भा० ख० ३०० सहदेवद चिण- 

दिग्विजये" “एज्पादांच्च तल्राहसपश्य दारि वारितानु+? 

५०अ० | ४अद्धरभेदे “रकपादमहोदरो? भाग्खा, 

ऋअषद्ठरगणनायास्ः। एकपादोऽवलम्बनत्व नासू्यख अच् । 
५रकपादमा तरालम्बके | ““पर्वतारोदणं ठत्वा एकपादो 

विभावद्म् । निरोच्चेत निराहार जद्ख बाहः कता- 

ञ्जलिः'भाण्चा०१२१५अ० 

एकपादिका स्तौ रकः पादोऽवलभ्बनत्वेना स्यसखाः उन् | एक- 
पाद्ाबलम्बनेन खगानां स्थितिभेदे “खथ वलम्बय चणयमे- 

कपादिकाम् तदा मिदद्रावुपपल्ललं खगः " नैष) 

{ एकपिङ्गः ए०्णकं पिङ्ग नेत्रमख | कुबेरे | तख क्र. 

च्छया पाव्वतोदशने वाभनेत्रख श्छाटने {शिवाक्येन प्रस- 

न्नायास्तख्या वरेण पिङ्गलं वामनेत्रः जातमिति तख 

तथात्वम् तत्कथा काशी° यधा 

^प्रसाय्य नयने पूर्व्यहमामेव व्यलोकयत् । शम्पोः 

समोपे का योषिदेषा स्वाङ्गद॒न्द्रो । अनया किं तपल्लप्रं ? 

सापि तपषोऽधिकस् । अहो ख्पमष्ो प्रम सौनाम्य 

चीर ष्टयम् । ऋ, रग्वीचते यावत् षन; एनरिद्" 
बदन । तावत् प्रस्फोटितं नेत्र वाम वामविलोकनात् । 

च्य देव्यनवोहेव' किमशौ इदतापषः । अचलरोच्छ मां 

वक्ति न्यकरुचं न्म तपः प्रभाम् | अशरह्चिणे नाच्छा एन- 

मामेष पश्यति | अद्यमानो मे पं प्रे मसौभाग्यसम्पद् | 

दति देषीनिर' खलता प्रह प्राह तां प्रभः । उमे ! 

त्वदीयषुलोऽय न च क्ररेष चलुषा | संपश्यते तपो- 

च्छं तव किन्वधिवशेयन् | दूति देवीं समाभाष्य 

तभोः एनरतरधोत् । वरं ददामिते षत् ! तपसाऽनेन 

` तोषितः | निधीनामधिनाथस्व शुद्यक्ञानां भवेश्रः । 

यच्चा्यां किन्नराणाञ्च राजा रन्नाञ्च छव्रत ¡| पतिः- 

एुरटजनानाञ्च सर्वेषां धनदोभव । मवा स्यञ्च ते नित्य" 

बत्छदामिच तवान्तिके | अलकां निकषा मिन! तवप्रीति 

विव्धेयन् । अमच्छपाद्योरख्याः पतते जननो वियम् | 

शति दत्त्वा वरान् देः इनराह शिवः भवाम् । प्रसादं 

कर देषेथि ! तपिन्यङ्गजे तव । देव्य् वाच । पत ¦ ते 

भवेकपिङ्गोनेले ख 

वानेन स्माटितेन च । देवद्ासतुं वै ठभ्य' बराद्छन्त॒ तथेव 
ते । कुवेरो भव नाम्रा त्वं सम ख्पे्ेवा छत ¦ " एकपि- , 
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क्लोऽष्यत्रे । एकपिङ्गलवणं नेलयुक्तस्वा तख तथात्वम् । 

पकपिर्ड लि°एकःसमानः पिण्डः देहः खाइदेयपिख्डो वा 

यख्य | {सपिण्ड तस्य एकटेहारव्देहकत्वात् दाढत्व- 

भोक्त त्वान्यतरशम्बन्धेनकेपि र्डयतत्वादा तथात्वम् । “ल- 

याणासुद्कं काय्य लिष पि्डः प्रवर्तते । चतः सप्र 

दातैषां पञ्चमोनो पपद्यते “इति मनक्तः । लेपभाजश्चतर्थी- 

द्याः पिलराद्या; पिरूडभागिनः” इत्य क्तं “जोवति यत्- 

पिख्डदाता स च्छतः सन तत्पिर्डभोक्तोव्य् तच सप्रा- 

नामेव सपिण्डत्वसिति दायभागादुसार्णिः। 

एकपुरुष ए एकः चेः एरुषः । !एरुषोत्तमे परमेश्वरे तख 

श्रो त्वसक्ता गतायाम् “यकषात् ्षरमतोतोऽहनच्तरादपि 

चोत्तमः । आअतोऽसि लोके मेदे च प्रथितः परूषोत्त- 

मः तदच पुरुषत्वमन्तयांनितया सव्वं दे एुरि वा- 

शात् | “हवा छुपा सयुजा सखाया समानट्त टच 

परिण्षुजाते । तयोरन्वः पिप्पल खाहत्ति अन्यो 

नचन्नभिचाकशोति" खत उच्तरपद वासोक्ते च स- 

त्वम् } रेप्रधानएरुषे च | रएकः धरषो यद्धिन् । 

श्एकपुरुषान्विते लि०। ""तटंकदुरुष' राष्ट ̂  विलम्वाढदट- 

निगेमम्''भाग०६,५.७, “एकः पुरुषोभोकता यत्र । ४य- 
करषभोक्तके भोगमेदे तलायं भेदः प्रपितामहादौनां 

लयाथां जोषि एकपुरुष एष भोगः याह दा०्त ० 

“पिता पितामहो यद जोवेद्ध प्रपितामहः । 

याणां जोवतां भोगोविन्नेयोह्योकएरुषः ” । ^ बुगसङ्ोगे 

कष्िवषेऽपि न त्न एुरषिकः प्रपितामहद्च तल खातन््यात् 

स्यैव भोगसतेन तनेकषुरुषो भोगः” दायण्त° रुर 

एकयपुष्कल(र) पएकं एषकरः छं यख रस्य वा लः | काले 
वाद्यभेदे । “अथ प्रयाते दाशा" प्रावाद्यन्तेकइषृक(रा)- 

खाः 'भा०्ड०९३अनएकपुषकराः कालाः नोलकणटः 

एकपुष्पा स्तो एकं पएषपं यखाः। टच्तभेदे यद्धकमाल' 
पुष्पं जायते तस्खिन जातित्वेऽपि अजा० टाप । 

एकपद इरकम०। १एकन्दिन् प्रस्य धान्यसानमेदे मादि 

अद्युद्ात्तोऽयम् | एकः प्रस्थोऽख् | \एकप्रस्ययुक्तो पवेते ए ° 

एकफला(लो) स्त्रो रक फलमखा; खग्धवबोधमते टाप् । 
पामतेङगेष् ।एकमालफलके दौषधिभेदे 

एकभक्त न° रएजंभक्त भोजनं यल । टको ्रतभदे वत्ख- 
्पकाखादिनिद्धपणं कालमाधवोयेयथा 
$$ यै ९ (प (१ 
दथभक्तनिण्यः | जद्धापुराशे वश्वानरव्रते पते 

श्रतिषद्येकभक्ता् सभापरे कपिद्ाप्रदः" इति । तल्रादा- 

# 

बेकमक्तव्रतं लिविधम खगन्तमन्धाङ्हपवासप्रतिनिधि- 

पं चेति| तेषििदानौखदाद्तं स्वतन्त्रम् | तल्रंदं 

चिन्त्यते । किठ पथासवत् तिथिरख्ित् खङ्टीतव्या ? उत 
प्रकारान्तरेषेति १ । उण्वासवदिति तावत् प्राप्रस् “दैवं 
पिल तथा काव्येन्" इति वचनेन उपवातैकभक्तादिशत्- 
श्छ देवस्य विवलितत्वात् } न च कमेक्तालव्याप्रय1 त्निष- 
यद्ति शङ्नायम् | तत्कालख व्याप्रयनिरखीतत्वात्। 
क्जिञ्च तन्निण्ये कमकालव्याप्रवचनखय पित्रा विषय 
त्व नोपपत्त : । तस्मादपवा सवत्तन्नियय इति प्राप्ने ज - 
सः । कर्मकःलव्याप्निरेवात्र नि्णयचेतु; । कमकालस- 
त्कमेखद्धपं केन्य भयं ष्छन्दएराणे दितम् । “दिनार. 

समयेऽतोते भुज्यते नियमेन यत् । एकभक्तमिति प्रोक्त 
सतस्तत् खाद्वेव होति । देवोऽपि ““दिनाङ्गसमवे- 
ऽतोते भज्यते नियमेन यत् । एकभक्त' त॒ ठत् प्रोक्त" ज्यं 
स्रासलेगरेण त्विति?” । अल् च दिनाद्खोपरि साधते 
परिभिवोषठख्य; कालः पञ्चधा विभागे सध्याङ्कसखापरभाग 
एकभक्तख कालः दिनाह्धऽतोते रंति सभनन्तरल्वात् । 
अस्तमयात् प्रचोगोऽवथिटोगौणः कालः दि्विल्यभ्य 
चन्नानात् खस्थिते खति हख्यकालव्यापिनौो लिथि- 
होतव्या अतएव पदम एुराणम् । "मध्याङकव्यापिनी 
खाया एकभक्त षद् तिथिरिति" । बौधायनोऽपि 
“उदये द्वस नक्तखाश्लमये तिधिः । मध्याङव्यात्षिनो 
श्राद्या एकभक्त्रते तिथिरिति” नचालोपवाखन्यायौ 
युक्तः तत्र॒ पूरेविदायाभे वियेषयास्तरपर्यं वसानात् । 
दिविध हि पि्ेषयास्तं तिथिपयुक्तैकं कनप्रयक्तमधरम् । 
तत्र “पौँ छ्िकास्तु तिययोदेष "इ्यनेन कर्मविषये सा- 
मान्यथास्तरेणात्तरविदहायां प्राघ्रायाम् “उपोष्या; परसंयुक्ता 
पराः पूर्वेण संयुताः" इत्यनेन कमे विषयेख वियेषशास्तेष्य 
पू विह्िततिधिपिषये अपि सासान्यविथेषयास्ते रुदाखेते 
"धपूबीह्किकास्तु तिथय "इति तिथिमात्ररुपजीव्य प्रह त्त्वात् 
सामान्दश्ास्तस् “प्रतिपत् स्परलो कायेति'"तिथिषिथेषश्चय- 
लोव्य प्रडत्तत्वाहिशेषथास्तम् । तथा सति दिविधेनापि 
विगेषशाग्तेख पूषेषिडधायाभेवोपवासः स्यितः । अल व॒ 

मध्याङ्कव्यापिनंत्येतत्कर्मविषयं विशेषधाख्म् । अत 

स्तद्नुसारेण नियो युज्यते } नच प्रतिपत्रम्मो का- 

ब्यत्यनेन तिश्चिविषवेख वियेषथास्तेण कुतो न निणेय 

दूति चेत् उपवाशषगिषयत्वेनापि वद्छो पन्ते रिति ब्र.भः। 

ननु मध्याङ्व्या दि, चनसपि तिश्यन्तरोकभक्तेदिषयश्नेनोप- 
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पादयित' शक्यम् अतः कमेविेषशाद्तिथिविशेषथा- 

स्वयोः समानबलत्वमिति चेत् अस्तु नाम कि नग््ि- 

खः सध्याङ्कव्यापित्स हखत्वयोः पूरविदायामापादयित' 

शक्यत्वेन विरोधाभावात् | यदा ठत्तरविदहायामेषव म- 

च्थाङ्क्याप्रिल तद् विरोध इति चेत् | वादम् । तथा 

पि विथिविषयविशेषशाम्त्रात् क्म विषयविशेषशास््रं प्रबलं 

सध्याङ्धततियियुखत्वात् कंसं प्रधानत्वात् । तश्मादे- 

ब विध्िषयेः क्कालव्याप्न पय निरेतव्यम् । अल्ल नि- 

खेतव्योविषयोभिद्यते । पू्युरेव मध्याङकव्यापि- 

स्वम् परेद्यरेव तदट्व्यापित्वम् । उभयव तहयापित्वसू 

उभयल तदव्यापित्वस् उभयत सास्योन तदेकदेयव्यापि* 

खस् | उभयत वैन्ये तदेकरे व्यापित्वं ॑चेति | ततर 

प्रथमदितीययोमेध्याङव्या पित्वख निखायकत्वम् । कतौ 

बे पूैष्दा याद्या छष्यकालव्याप्रः खमत्वेैप 

गतौ यकालव्याप्रेरधिकत्वात् ¦ अनेनैव न्वायेनोभयन स 

च्यकारव्याप्यमावेऽपि गोयकालव्याश्निलामात्पून्ेषि- 
चैव । पञ्चमेऽप्ययमेब न्यायो योज्यः | षठ तु यद् पूर्व 

द्य म॑ध्याङ्ौकदेथमधिक' व्याप्नोति तद्ाधिकगौख्काल- 

व्यप्र पूरवबेद्यर्माद्या | बदा परेद मध्याद्कदेयम- 

निक्षः व्यार्रोति तदा गौणक्ालव्याप्र्रभावेऽपि द्य 
कादव्याप्नयधिक्यालुसारेण परेद द्या ! नन्वख्लेवः 

स्लतन्त्रौ कभक्गो निथैयः अन्याङ्गे ठ कवम् ९। तत्र का- 
रपपत्तिः १ षति चेत् ।"'पूजाततेष् सवेत मध्याङ्कव्यापिनौ 

तिथिः '1 “सध्या पूजये चरधे्यादि”?य स्तेरङ्गिनः पूना- 

दर्मध्याद्को विद्हितवेनाङ्गौकभक्तखापराह्ादौ ख्य 
काासम्भरवः | मा भूदोडशविषये खख्यःकाचः | प्रः 

धानादसारेण शुख् नेतव्यत्वात् | यदा खतन््ं कमक्नो ऽपि 

केनचिल्खिमित्तेन खख्यकालासम्भये गौखकानोऽभ्यलु- 

श्रायते तदा कि वक्तव्यम् अन्याङ्ग । यत्तृपवासप्रतिनिधि 

प्रमेकमक्तं तडुपवासतिणौ कायं" तख गौणे ऽभ्यतुन्ञात 

त्वात् | अतर सुमन्तुः “तिथौ यल्नोपवासः दखधादेक 

सक्तोऽपि खा तयेति"मच ताटशमेव नास्त।ति शद्भनोयम् | 

खटपवासत्रत' प्रक्रम्य रोगादिना तदशक्तौ युव चन्नया- 

तस्यकभक्तख सम्भावितत्वात् 1 “अहौ तान्यव्रवन्नानि 

च्ापोभूलं फलस्पयः | ्विबाद्धणकाख्या च युरोरवन- 

मोवधमिति'? थास्तरात्” | “एकभक्तं न नक्तोन तचैषाया- 

चितिन च'' या० एकस्मिन् नान्यख्खित् भक्तः। ३नि- 

तान्तभक्ते ेअन्यशिन्नभक्तो च ति० " प्रौष्यान चकम 

कना" सलः) एकभक्ताछ्च अन्यानाशक्तासखयरुद्वाद्च । 

एकभक्ति स्तो एका अनन्यविषया भक्तिः | १नितान्तभक्तौ 

र्अनन्धभक्तौ एकस्मिन् अनन्य {खन् भक्तिरख । रनिता- 

न्तमक्तो {रि “रकभक्तिवि शिष्यते" गोता । 

एकभङ्गीनय पु“ ठका भङ्गो रोतिस्तस्त्र तामध्य नयः | 

एकद्ध्पाणां बद्नां मध्ये एक्स यया प्रत्तिरन्यस्यापि 

तथा प्ररटत्तिरि्येव"ज्ञापके न्यायभेदे “स)षामेकद्पाणा - 

भेकल्यापि यद्च्यते। से्ाभेव तत्कुर््याटिकद्छपाह्हि ते 

ख्टताः" इय कतं स्त यात्वम् । 

एकभाय्यी स्तो रक्खव भयौ । १अनन्यपतिकायां साध्व 

स्त्रियां “तामेकभार्यां परिवादभौरोः'' रघुः ।व्टकभा- 

ग्यम् स ध्वम्” मन्ञ° | रका भार्यां यख । २अन्यस्ी 

र्ति प° | केन भार्यः रएक्भत्तःव्ये ति०। 

एकभावष्ठ०्एको भाषः} आअनन्यविषये {रगे २एकसभावे 

श्एका ये ““स्त्रीख शलो; कुभिद्र ख प ण्यस्त्नोणां विभेषतः । 

मो भवदेकभावेन न स जोवति भानवः इति पर्चत० | 

रकस भावः ६ैत °| ४ऋभिन्नष्वे अभेदे “खतेजसा सत्व- 

युणप्रबाष्मात्मौ कभावेन भजध्वमद्धा" भाग.४,२१,१६) 

रकोभावोयख । ५ द॒ल्यभावक्ते त्ि° “वा बे युय' सोह- 

म्यौ कभावः"? भा अदु ७३अअ०। 

एकभूत लि °खनेक एको भूतः चपर च्रेखया°तण्स०। {ए 
कोभूते । एक किन् भूतः। ‰एक्रासक्तो च `"निवतेनेकमूतेः 

सनसा वरद्षेभम्"' भाश्या० ४३अ८। 
एकसभ्ूम ठ° श्ना भूगियेल अ समारखग्ध०। कमूमिरख्यर् 

व्यथै" अच पा०। (एकता) प्रासादमेदे एव" द्विमूमा- 

दयोऽपि ( दोताा ) (तेतला) इत्यादि प्रासादभेदे। 
एकमति स्ती एका मतिः । शकस्यां मतौ “तथा मनुबौभग 

वान् पितामहोयभेकभल्या एरुदद्धिकं मैखेः१ ४, १,२९, ए 
का सतिर्यख । रेएकविषयमतियुक्त 

यद्धोक्ग' शास्तसत्तमम्*भा० शा० ३३७अ० | मतेरोक 

त्वच॒ एकद्पविषयावलम्बनं विरौतविषयानवलम्बनच्ख 

तद्य , भावः ष्यञ् । रेकमत्य एकविषयनज्ञाने विसंवादि 

स्ञानाभावे च ^ ककभतयं मद्हाधियाम् " घुरा०। 

एकमुख न < एक छख प्रधानं यत्र । !कप्रघाने द्यतादौ 

द्यतभेक्श्खः काव्ये तस्कर्नानकारणात्› या° । 

रक्ष सुख हार' यल । २ण्कदारे मण्डपभेदे | “भण्डपं 

कारवेन्तत्र प्राङ्खख' वाप्य, दङ्मुखम्" एुरा ० अन्नाचलादौ 

एकमृष्टमण्डप ̀  विहतम् अन्यन त॒ चमं खमिति भेदः । 

“"तैरेकमतिभिभूंत्व 
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ए सुख मियोद्ताकारवियेषोऽख । एकषक्वाकारोन्नतांय- 

चिज्कयुक्तं रेसद्रा्चफलभेरे । तत्फलख एकःदिचद थरुखता 

शास्ते उक्ता । तन््रलन्त॒ ^“ खद्रा्चसोन्नत प्रोक्तं खं 

षुच्छन्त॒ निभ््रगम्" तन्त्रसा० खच्छन्द्महेश्वरे उक्गम् । 

सद्रा्शब्दे विडतिः। एक्षक्रादयोऽपष्वल्। 

एकम्बला स्त्र एक ूलभसूयस्य अच । एकं सूलमखयाः बङ्० 

त जातौ डोष् खात् । (चालपान ) १भालपर्याम् 

अतस्याञ्च द्यकम् । २्एकम्ल युक्तं लि° । 

एकयषटिका स्तो एका यदिरिषावलो यदा: बर्कप् | (रकषनर) 

शकावलं) हारभेदे । | 

एकयोनि लि ° रका ससा यो निजांतिरखं ।?समानजञातौ “रत - 

दधान" विन्नोयः विभागतेकयोनिषु' मतुः ` समानजा- 

तिभू” बु्ञ. कमे । २्एकञ्ि तत्प ्तिर्याने स्तौ एका 

योनिरत् पत्तिस्यानः यद । रेखमानोत्पत्तिख्थानके ति ,। 

एकश्ज ० एक' च तया रज्यते केोऽनेन रन्ज - वजये 

करणे क | च्ङराजे जटा० | खच केशरङ्नद्रव्यम् । 

एकरस लि एकोऽनन्यविषयकोरस, रागः अभिप्रायः एको- 

$भिन्नः खभावो वाऽखं | !टकराने रएकाभिप्राये ३अ 

भिन्नस्वमावे च^अस्यूलमनख्व हु खमद् पममनन्तमनपरम- 

बाह्य प्रन्नानवनमेकरसम्" इति खति; “विदेकरसवस्तुनि 

बेद्० | एकोरसोयत्र । ४एकरागविषये लि ° ““तपस्येक 

श्च रतम्” ̀ रामा० । एकोरसो वर्य त्व न यत्र । प्राधा- 

श्योन एकरसयुक्त ५नाटके न° ।“एकणव भनेदङ्गो श्ट- 

क्गारो वोरणष वा । अङ्गान्यन्ये रसास्तल"" इति खा०्द० 

चक्तोः नाटकस्य प्राधान्येन श्ङ्गारवीररसान्यतरषक्ये न 
४९ 

बय नौोयत्वा त्तथात्वम् । 

एकराज् एण्एको राजते किप् । १सावेभौैमे“' हिर ण्यकथि- 

पूराजन्नजेयमजरामरम् । आत्रानमप्रतिद्न्दमेकराजः 

व्यचित्यत ̀  भाग०७,३,१, (नख्जित् महेन्द्रभवने मडह्ा- 

बलो महाचरोनिच्जि तलोकणएकराट्”" भाग०७ ४, 

११, “वावदौयो मद्ालुव्यानाभिमन्यव एकराट्" 

भाग० १,१८.६, यकव राजते राज-किप् । रपर 
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४५, 
भेश्ररे तद्धेप भाखा सवस्य भासनात् तख तथात्वम् | 

तथा हि “तमेष श्वान्तसनुभाति सवे" तद्य भाषा सर्वमिदं 

कम् | यडन्द्रमसि यद्धाग्नौ तत्तेजा विद्धि मामकम्," 

गोलोके: “अस्ति भाति प्रियं पं नाम चेत्यंशपञ्चकम् | | 

| 
विभाति त्या “वदादिगवं तेजो जगङ्धासयतेऽखि- । 

| 

शादय लिक ह्मद्धपं मायाद्पं ततो हयम्?" ष् तेच 

एक 

तद स्वेषां भानप्रयो जकत्वात् “दष सख्बयंज्योतिरिति 

श्ुतेस्रख खयं प्रकाथभानत्वात् खप्रकाथे खन्यानपे- 

च्ष्याञ्च तथात्वम् । ् 
ववा एष द्रा नापग्यद्,श्यभेकराट् ̀  भाग ० १,५,२ ०, 

एकराज ए°णको राजा ठचसा०। दकिन चे च राजनि 

एकरात्र नण्णक्षा रालिः-नि*अच खंख्यापूवैकतया रान्रा- 

न्तत्पऽपि न म्बम् । णएकाहोरातरे । ““रकराल्ल' ठ 

निवसन्नतिथिनौ ह्मणः ख्टतः”' “यत् करोरोकराने ख इष 

लोसेवनात् विजः" । ^एकरालोपयालञ्च ठच्छ' सान्तपनं 

ख्टतः "मनुः | रालिपद्महोरात्रपरम् । “कललं त्वेक- 

रात्रः, भाग०३,३१,२ | एकरात्रभोजने परयाप्रम् 

ठन् । खकरालिक एकदिनभोजननिर्वाहपर्याप्ने लि 
“ऋाददोतामनेवासखादटत्तावेकराल्िकम्'' मनुः । ए 

एकराभि ए० कम्पो एएकष्ठिन् मेषादौ राशौ । “रकराशि- 
गतौ ख्याताभेकच्ेिषये यदा “ज्यो०] २एकख्िन् धान्यादेः 
षछूपे च । “'रकराजि' पञ्चधा कुरूते” सि°कौ° । 

एकरिक्थिन् लि रक्ख पितुः रिक्वमसू्खय इनि । 

रकपित्र द्रे ।*यद्येकरिथथिनौ खाताभौ रसरे्रजपै - ` 

चतौ” सलः | एकं समानं ऋक्थम सूय इनि । अवि- 
भक्तं श्सष्टे च। स्तयां डप् । 

एकरूप त्रि” रकं समान खूपमख । !ठल्यद्पे ^ स्वेधामेक- 
ख्पाणामेकखापि यदुच्यते । स्रषाभेव तत् कयादेव - 

ख्पाड्हि ते फटता: "खटति: । कर्मघा °। र्ण्षखित् पे । 

^ुरूषाधं प्रति विमोचयन्ये क्पेण सांग्का० । एक 

खपस्य भावः प्य । रेकष्धप्य ठरू द्पे न° । त्वएक- 

ख्पत्व न० वल्, रएकद्धपता स्तो तत्राय । 

एकरूप्य लि° रक्खात् एकखा वा आखागतः ष्यप् । १ एकत 

अगते | कमी \केवलरजते न° ब्ध०| शतहति त्रि* । 

एकच इ न° रका दक् च समा० च््चादि । १रकखान्धवि 
एका ऋक यल । २्एकचयुक्ो शक्ते न 1“ चदरुत्तराण्ये ~ 
अर्चानि१शत०म्रा०१०,१,२ €, एक्च॑सतुष्ये रेवभेरे“न, 

चेभ्यः साहा रकर्चेभ्य; खाहा" चअय० १६।,२३,९२०, 
रकल लि इष-विट् गता कला यख | १अखनवयने 

एकल्रदलायते स्टते स्नायते ला-षञज्य क “सक 

षेति” स°। २ असहाये एकके “अच जद्धं उदेत्य जैजेरेता 

नास्तमेतैकल दैव सध्ये स्थाता” दा०० “रकखोऽ- 

दितीयोनवयवो वा'' भा० “जायेत च॑कलः प्राणीप्रयोयेत ` | 

तरकवः । एकल; चकतं भृङ्गो ऽग्रोयाह् व्कतभेकलः "काशौ" ` 
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एकमेकत्व' लाति खाक | कत्वाय ((त्खित् वाव 

किल स एकलः पुलहाच्रमो पने” भाग०५.,७.१२ । 

एकलव्य ए* निषादराजख हिर ण्यधहषः एते तत्कथा 
भारते या० १९४ ख० | 

“ततो निषादराजस्य हिर ण्यधलुषः छतः 1 एकलव्यो म- 

ष्ाराज) द्रो्यमभ्याज्ञगाम | न संतः प्रतिजयाष् 

जैषादिरिति चिन्तयन् । शिष्यः धपि धष चर्तेषा- 

जेधान्ववेच्तया। सत द्रोण्ख शिरसापादौ ग्टद्यप- 

रन्तप ¦ । अरणयमनुखंप्राप्य कत्वा द्रोणं सहोमयम् । 

लख्िच्नाचार्यटृत्तिच्च परमामास्थितखद्ा । इस्त यो- 

गमातस्वे परः नियममास्थितः | परया चअद्गयोषेतो 

योगेन परमेण च । विमोक्तादानसन्वाने रुतः पर- 

भापसः | अथ द्रोणाभ्यतन्नाताः कदचित् कुरूपाण्ड- 

बाः | रयैरिनिर्यबुः खनव इ्धगयामरिमहूंन | | तनो 

पक्रं प्ट नरः कञ्चिद् यउच्छया | राजन्नतुजगाभेकः 

ऋममादाय पाण्डवान् | तेषां विरचतां तत्र तत्तत् कम्म 

चिक्ोभया। श्वा चरन् स वने गदो नेषादि" प्रतिजन्म 

बाम । स ठष्णमलदिग्धाङ् कष्णाजिनजटाधघरम् | 

षरं शा समालच्य भषंस्तस्थौ तदन्तिके । तद्ा त- 

स्याथ भषतः शुनः सप्र यरादखे। लाघ द््चयच्रस्ते 

मोच युगप्दयधा। सत्रा रपू खः पाण्डवाना - 

छगामष्ह) तं ददा पाण्डरा वोराः पर पिखयमा- 

ताः } लाघवं शब्द्वेधित्व दषा तत् परमं तदा| 

प्रच्छ तं त्रीडिताच्चासन् प्रणश्च सव्वंश; | त 

ततोऽन्बे षमाण्ठाश्ते वने वननिवासिनम् | दशः पाण्डरा 

राणच्नखन्तसनिश' अरान | न चं नमभ्यजान।'स्वे त- 

दा विङतदथैनम् । आअथेन' परिपप्रच्छ; को भवान 

कख वेत्युत । एकलव्य वाच | निषादाधिपतेर्वबरा ' 

` छिरण्यधलुषः चतम् । प्रोण्थिष्यञ्च मां वित्त धलव्व 

दकतश्रमम् । वैशम्पायन उवाच | ते तमान्नाय तन्त्वेन 

ुनरागम्य पाण्डवाः । यथाड्तः वने सव्व द्रोणाया- 

चच रह््.तम् । कौन्ते यस्तरव्लनो राजन्न कलव्यमतुखा 

रनं । रडोद्रोणं सप्रासद्य प्रणयादिदमवयोत् । खअ- 

ज्जन उध्राच | तदा" परिरभ्येकः प्र तिपूव्वं मिद 

कचः | भवतोक्तोन मे प्ष्यिसूवद्दिशिष्टो भविष्यति । 

आय कदार्करदिशिटो लोकादपि च वौय्यंवान. | ऋ 

ग्योऽख्ति भवतः शिष्यो. निषादाधिपतेः चतः । . वैचम्पा- 

यन उवाच | खदत्तंभि त द्रोयचिन्तयित्था विनि 

यम् । सव्यसाचिनमादाय नैषादिं प्रति जलग्मिवाम 
ददथ मलदिग्धाङ्ग' जटिलः चीरवासपम् । रकबब्य 
धलष्पाणिभस्यन्तमनिशं शरान् । एकलव्यस्तु त" दषा 

द्रोखमायान्तमन्तिकात् | ऋभिगम्योपसंग्टद्य जगाम शि. 

रसा होम् । पूजयित्वा ततो द्रोणं विधिवत् स नि- 

घाद्जः | निवेद्य चिष्यमान्ान' तस्यो प्राञ्जलिरयतः | 

ततो द्रोष्णोऽजवीद्राजन्ने कलवय सद् वचः । यद् शिष्योऽसि 

मेवोर | बेतन दोयतां भम । णएकलव्यस्तु तत् श्रुत्वा 

प्रोयमाख्योऽजवौदिदम् । एकलव्य उवाच । किं प्रयच्छामि 

भगवच्नान्नापयतु मां युखः। न डि किद्िददेव' मे 

शरवे जद्धवित्तम | । द्रोण उवाच । यद्यवश्ड' त्वया दे- 
यमेकलब्य! प्रयच्छ मे । एकाङ्ग. दचिण्ख इलेति 

मत" मम” | “एकलव्यस्तु तच्छ्रत्वा वचो द्रोण 

दारुणम् ¦ प्रतिज्ञामात्मनो रच्चन् शत्य च नियतः ख 

दा | तयेव ृटवट्नस्त्धेवादीनमा नसः । छित्वा ऽविषा- 

यत प्रादात् दरोषायाङ्ग मात्मन; । ततः शरन्त॒ 

नं घादिरक्ुलौ भिवय प्रकषैत । न तथा चस शोधोऽमूट्यवा 
पूरये नराधिप ¦" अयञ्च निषादराजस्य पालित एवः 

खुतदरेवएलः यथोक्तं इरिवं ० ३५अ० । “तदेषाव् 

श्रजातस्तु नैषादियः प्रति्तः । एकलव्योमहाराज ! 

निषादैः परिवद्धिंतः अतरो ावतारे ““ङक्मो च 

च्पयाहूल ] राजा च जनमेजय" इत्य पक्रम्य एकलव्य. 
परष्तोन् कतिचिचपाहक्तौ “गणात् करोधवथादेष राजपूगो - 

$्भवत् चितौ * खा ° ६ ऽध्याये तद्ध राजवंशत्वेन राज - 

पूगान्तगेनदौक्ति । "एकल व्यभिव जन््ान्तरगतम् "कादर 

एकलिङ्गः न० एक' प च्चक्रो मध्ये लिङ्ग" यल । ! सिद्धिसाधन 
च्तेलमेदे “पञ्चक्रोशान्तरे यत्न न लिङ्गान्तरमोच्छते । तदेक 

चिक्घमाख्यातं तत्र विद्धिरदत्तमाः "आगसः । एक" लि 

ष'स्लादि यद्छ ¦ २नियतेकलिङ्घे शब्द पुण एक लिङ्ग 

जिन्दरिय' चद्दयेख । ३ङषेरे चब्द्रल्ा* ।. | 
एकलू ए णकः लुनाति लू*किष् &त०। कषिभेदे ततः 

मोल गगा ° यञ् । रेकलव्य तद्गोनापर्ये घुसरी. ब्धत्वे 

यञो लुक। एकल्व इयेष च्तियां न लक् रेकलव्यः स्यः 
एकवक्त प° !अखरभेदे'“एक्यक्रो महवन्नो दिषक्राः कालस- 

च्िभः'" हरिवं २६२अ० । २एकषखे सद्राच्तफले न * । 

एकवचनं न° एकमे कत्वरुच्यतेऽनेन वच-करणे स्यद् ६त° । 

व्याकरणोक्तं एकत्वस ख्यावाचके “इते कयोदिःवचवैक- ` 

यचने''पाणचक्रं खादौ तिडादौ च । “दकतबोधकाच 

ॐ: 
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चणम् ठा ङेखसि छम्त् डिः इयेवं खूपा; तिप् सिप् 

निपतेचेड इयेवं पाच्च प्रत्ययभेदाः “अयोनेदेक- 

वचनेन बह्धवचन' व्यव्रायामेति"शत० व्रा १३,५,१,१८ । 

एकवत् अव्य ° एक्खेभ वति । एटकताच्रयख शये काथय 

“नघु'सकमपु'सकेनेकववद्धान्यतवस्छास् ” पा०। शुक्लः पटः 

शुक्ला शाटी शुक्त ॒ वस्त्रम् दूत्येव'वाक्ये नपु'सकमात्- 

ओभे विकल्येन एकवत् काैव्धिानात् श्दं शक्तम् इमानि 

शुक्तानोति वा'सि°कौ०। २एकवचनवदित्यये अ: । “एक - 

वदान्त नृहेतेजो दि” विष्ण: । “यकवत् रएकवचनवत् 

यथया खात्तयोहेतः' श्रा८तण्रषुर । रकेन ठल्यक्रि- 

वति | र्एकेन तुच्यक्रियायाम् अव्य | 

एकवह्ञाव घुण एकेन ठच्छोभावः भवनम् । 

अथस्य कवचनान्तता ष्पे च्द्निठे क्यभेदे । 

एकवण लि रोको खूप यख । अन्वद्धपाभिचितवये- 

शुक्त । रक्ञोदण; जा तिभेदो यल । २जाडणादिवणवि- 

भागण्दरून्ये कलियुगावशेषस्यखोके । “^रकवर्थस्तदा लो- 

को भविष्यति युग्ये" भा०व०१९० खर । वथेयतेऽ- 

नेन वेः रकः वसः खद््प' यद्य । शेकलद्पे । 
“ध्य रकवये तमसः परम्” (उपासते) भाग० ८५५ 

१८ । एकवर्ममेकस्तूपं ज्ञानम् एकद्धपमित्ययैः । 

क्मेधा० | एककिन् 8गुक्ञादौ रूपे णकसिन् ५ बाह्म 
खादटौ जातिभेदे एकखिचनच्तरूपे देशब्दे च । ऽन्न षवे 

दजरेढजातौौ च घु०। तभहेति ठक् । रेकवण्िक असाधारणे 

जाद्धणव् मालां ऋतधमादौ लि° । “दिजातोनाच्छतं 

धर्मो यो कवेरेकवर्थिंकः । यत्ताध्ययनदानानि लवेःसाधा- 

र्णा; खटताः'> भाग्व० १५० ० । €बोजगखितोक्ते 

एकत्वा- 

श्जातोये तल्यं द्रवभेदे च । 

एकव्णसमोकरण न° शक्वर्यो तल्य्पौ समीक्रियेते 

अनेन करयेल्डट् &त°। बीजगखितोक्ग बोलचदया- 

न्तगेतवोजभेदे अव्यक्त शब्द् तद्ृणितप्रकारो दधतः ^प्रथस- 

मेकदव्ेखमोकरयं वोज, हितोयमनेकवयंसनलोकरथ' वी- 

जम्, यतर कवययोदं योव दूनां वा द्गादिगतानां समी- 

करणं तन्द्रध्यमाहरण्यम्, यल भावितस्य तङ्कावितभिति 

बीलचतुटय' वद्न्तयाचाय्यांः" भाख्छराचाय्यं। अखोदा- 

हरणम् | ̂ रक्ख्य ख्पलि शतो षडा खश्चादथान्यद्य तु 

वल्यमूल्राः । श्वं तथा ख्पशतन्च तद्य तौ तलयविन्तौ 

च किमख्मूलयम्'" एतद्धाव्यक्रशन्द् व्याख्यातम् । 

त तल्यमूद््सूणाश्चद्पसकविधख्यंव ए्टसं ख न्वित 
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समोकरणात् एकव समीकरणमित्यन गता थस! } 

एकवर्णो स्त्रो एकमसहायं यथा तया इर्वं ते चद्द्यतेऽनया 

व्प-करणे' च् रत० गोरा° छेष | करतालौद्परे 

वाद्ये शब्द्रल्ला* । कराभ्याजितरकारणानपेच्चया तद्- 

वाद्यवाद्नात् तथात्वम् 1 

एकवर्भिका स्तो एको वभौ वयःकालोयस्याःकप् अत- इवम् | 

एकहायन्या स्तो गव्याम् हेम० एकषवषभवे त्रि । 
एकवस्तर नि° एकं वस्त्र" यख । 

जातोयवस््नान्विते च एकवासःप्रष्टतयोऽप्यन । कस्म । 

एकञ्िन् वस्त्रे उस्रौीयरह्ितपरिधानमालवस्त्ने न° | 

तन्त्रे सञाननियेधमाह खा०्त० गौतमः 

“(कवचे यतृस्तानं च्या विद्धेन चे हि। क्लातस्तुन ` 

च विशद्धः खात् च्रिया च परिहत” अतरणव “खानं ` 

तप पर्यन्तं कु्थादेकेन वाससा” । दूति यदि समूलं तदा ¦ 

परोततप्परमिति । तल““एकवच्त्ा ज्ञातयः” इत्यादिना ` 
एकउस्तरत्वविधानात् “रकेन एकजातीयेन इति" वाचस ति- ` 

सिश्रः बेन वाससा स्ञानं तं जलस्य तेनेव तर्ष्स्" ` 

दति ठऊलयतन्वाशेव; | न च "स्ञानशाद्यान्त॒ दावव्याड्ध- 

द्तिखतो विशुद्धये । ललमध्ये ठ यः कचित् हिजातिन्ञीन- 

इबेखः । निष्ोड़यति तदस्तर' ञानं तख ठथा भवेत्” | 

इति वशिषटवचने स्लानशाद्यामिति तदस्त्रमिति रकवचन- ` 

निदेभेन व स्तानेऽप्येकवस्त्रत्व भिति वाच्यम् । अत्र 

विशुय इल्यभिधानेनाधोष्टतवस्तरखौव शच्नयेख प्रषालनं 

मद्धत्तरोयख एतद धेमेकयचनम् । आतणव “"खन्नयेखाध- 

रोयवस्त्र प्रलाल्य' इत्याङ्किकचिन्तामणः। वशिरवच- 

नेकवाक्यतया “स्ञातोनाङ्गानि निमूज्यात् स्ञानथाख्यान 

पाखिनाः' इति विष् उराणोयेना धरोयवस्तर रेव गान्न- 

माव्जंनं निषिध्यते । एतेन “निष्पद्य स्ञानवस्तरमिति" 

कात्यायनवचने एकत्वमपिच्ितसमिति निरस्तम्" खतणव 

सवत्र कवचननिह्"थः” च्ान्त० रतु, | एव वैदिकष- ` 
कम्पेमाले एकवन्तर तानिषेधः उत्तरोयशब्टे दितः 

वाक्याचाकाङ्किता- ` 

काङ्काप्रणेण बिधिष्कार्थबोधके {वाक्यभेदे त्च दिविध ` 

एकवाक्य न° एकम् एकाथै वाक्यम् । 

पदेकवाक्य' वाक्य कवाक्यञ्च त्ख वेद्ा०पण निद्पितं यथा 

“श्वसथं वाद्षाक्यएनां प्रशंसापराणां प्राणस्ये रक्षणा, ` 

सोऽरोदोदित्यादिनिन्द्ार्यवाद्वा क्यारा निन्दितत्वे चच्च- 

षा अथवाद्गतपदाना प्रा्थस्यादिरक्षणाभ्युमगभे एकेन , 

परेन क्ष्या तदुपस्यितिसण्धमे पदान्रैयथद्र खाव् | 

१ उत्तरो यवस्तर न्ये २णब- ` 

"+ >) + 7. 
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एवञ्च विष्यपेत्तितप्राशस्व द्पपदायं प्र्यायकतया 

वादपदष्दायख पदेस्यानोयतया विधिपटन'कषाक्यता 

भवतोत्यथवाद्षाक्यानां पदैकवाक्यता । क तदहि वाकम 
कवाक्यता १ यत्र प्र्येक' भिच्नभिन्नसंसर्गप्रतिपादकयोभा- 

भ्ययोराकाह्यवयेन महावाक्या्ं बोधकत्वः यया “दध- 

पौर'नासाभ्यां खरकामोयजेत "इत्यादिवाक्यानां “समि- 

धोवजति" इव्यादिषाक्यानाद् परस्यराङ्गाद्धिभावनोधक- 

तथैक गक्यता । तदुक्घम् भङपादैः “सा्थ'नोधे समाप्रा- 

भामङ्गाङ्किचादयपेत्तया | वाक्यानासेकवाक्यत्व' पुमः सं 

चतय जायते इति" । एकमविसंबादिवया दल्यङ्णं वा- 

क्यम् । अिसंवाद्तया तल्यष्हवे वाक्ये च | “चवय 
कटु ट पाणामेकवाक्य विवनरु:" रषु: । ““एकमविसंवादि- 
शाक्यमेकवा क्यम्” भक्ञि° । 

एकवद् ° एकेन इस्तेन धायते वाद-कर्मख्ि खच | 

१डर्षडिम वाद्ये थब्द्रलला ° तख्धौक्स्तेन वादनात् तथा- 

स्वम् । वाद्: कथाम्ः एक्ख णएकत्वख्य ब्रह्याभिन्नत्वख 
वादः । र्वेदान्तिभिरक्ते वादभेदे सवेषां नद्याजिन्नत्वनै- 

करवख प्रतिपाद्नात्तद्वाद्ख तथात्वम् । 

एकविंशत् स्तौ एकाधिका विंशतिः ए । (रकश) †संखा- 
भरे तदन्विते च एकविंतिशब्देऽष्यतर स्त्री । एक- 
वितः एकविं शतेवां पूर्णः डट् । एकवि थ ततृसं ख्यापुरणे 
स्वाथे कन् तन्नं वाये “दथ पूर्वान् परान् वंश्यानात्मानं 
कपिं शकम्" भनुः | प्रयाय डटि षा तमटित रक 

वित्तम रकविंशतितम दतिभेदः ततृपुरणायं द्िया- 

प्रयतो छः.प् । तद्खित्रधिर' शते सस्ते वेत्य ये कन् । 
एकविंशतिक एकविशद्कं एकविशयविकशतादौ इद्धयाय- 

काभोपदाङ्पेण दीयते इयय कन् । एकविं यतिक एक- , 

विं शत्व टड्दिष्पेखच दोयमानविशतिके शते । व्यवे 

कन् खूपलक्तापत् एकविंशतिरुख्याया' न° । एकविंशति. 

मन्वा: परिमाणमख स्तोम ड । एजि !तावन्दान्बके 

ख्लोमभेदे एकविं शस्तोभशब्दे तिति; । ““अत्थनोडिनि- 

वक्तव्यः” “विंथतेशच' वरा्तिं° डिनि। एकविशिन् एक- 
विंयतिसंद्यायुक्त लि स्तिया ङोप् | प्रकारे धा णक. 

मिंशतिभा एकवि'शतिप्रकारे आव्य । एकाधिका विशतिः 
संख्येया खच् समा» । रकाधिकवि'अतिखंख्छ ये । 

रकविं य संख्यातः स्तोमोऽख्यस्य मतठप् सख्य वः । एकविं य- 

बस् एकविं शखोभान्विते वि* स्तिया ङोप् । "'बिषदतों 

इर खाइषद धाव्येकषि 'थवतों पश्चात्" अत०ना ० ८,४,४,१। 

एकविं शस्तोम इए* कमेण । एकव यतिन्ल्रपरिभिते 

ष्लोमभद् ““यक्वि'यस्तोमेन छषभो यान्तत्रर्जे'" 

चत°ा० १९,५,४,१५, स्लोमचच सोसाद्ागेष सामगे; 

क्रियमाणः श्षटादिखंज्नः स्तुतिभेदः | एकविंशस्तोमख 

विष्टतिप्रकार; ताण्डस० जा° भा० द्थितो यथा 

^ र्कविं स्तोमस्य चतस्रो वि्. तयः | तत्र सप्रसग्निन्या- 

ष्वां प्रथमां विष्टतिं द्थेयति" भार सप्रम्यो हिः 

इरोति स तिष्टभिख्य तिद्छभिस्स रकया, सप्नभ्यो ह 

रोति स रकया तिद््भिः स॒ तिद्टभिः,सप्रभ्यो हङ्- 

रोति स तिद्धभिसस एकया ख तिष्भिः, सप्रसप्रन्येकविं- 

शख विष्टतिः'' बा । “अथाखयैव स्तोमख उद्यव्या ख्यां 

दिलों विट. तिसाहः भा° | “धरद्धभ्यो हङ्रोति 

ख तिष्छभिः स एकया ख रक्वा, सप्रभ्यो डरोति ष 

एकया स तिदष्धभिः स तिद्डभिः, गवभ्यो इङ्करोति स ति- 

ष्टभिः स तिद्धनिः ख तिद्भिरुदयव्येकवि श्छ विष्ट तः'° जा ०। 

“खअयाद्यैव स्तोमख प्रति तिर्नाम तोता विद्तिः प्रद 

श्देते"मा० । “नवभ्यो हिङकरोति सः तिद्धभिः स तिद्धभिः 

स तिभिः, पञ्चभ्यो हङकरोति स रण्कषया स तिद्छभिः स 

शशया, सप्रभ्यो ह्ङ्करोति स तिद्धभिः स एकया सति- 

भिः, प्रतिद्तिः' जार | ५न्निददादिस्तोमचतुरय- 

प्रतिष्छपकत्वात् चखा: प्रतिष्टतिरिति श्ना यौगिको 

अधाखयैव स्तोम स्या ख्या वदी विष्टति' द्चंयति"" 

भा० | ' नषभ्या डिङ्कुरोति श तिभिः सतिष्टनिः ष- 

दद्भिः, सिष्भ्यो हङ्कतेति स पराचो भिः, नवभ्यः ह- 
क्रुरोति स तिद्धभिः स तिष्टभि; स तिष्भिः र्यं भयत 

च्छादोप्रा" ना० | “उभयत आाद्यान्ययो; पथययोकखः- 

मवकान्तन व्िडच्वादुभयतः आदीप्रा विहतश्चास्न ख प्रजा- 

पतिष्ठचात् सहहोत्पत्तेरादीप्रा दर्भो कशा मध्यं राकेतरा 

ततृशाटणश्यादेख्धा आयेषा श "त्ता } अद्या अपि मध्यमपय्या - 

यस चऋदकलयाताकत्वेन ऋडःनवकाभ्यामल्यत्वात्” भा ° । 

त्र उद्यतोशब्ट दर्थिततद्गाष्याचुसारेण रएतदर्थेदण्यते 

रकंककसख साग्नः पद्य भक्तयः प्रज्लाबोद्धोधप्रतिद्ारो- 

पट्वनिधनाख्याः तत्र हिष्कारस्त लिभिस्तिभिरुद्राटमिः 

क्तव्यः “साम्ने खाम्ने च्हक्यरिति'” लकतोक्त; । , 
तथा च सप्रभ्य इति चतुथी सप्र कचोगातः ह्य् 

रि्यथै; । तन रेकं छक्त' लिरावन्तंनीयम् । तनाद्या- 
त्तौ आद्याया हितोयायाख लिरभ्यासः । दितीयाटत्तौ 

दिबौयाया श्वन्त्यायाच्च लिरभ्याखः। कतौवारत्तौ 
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अद्यान्दैयोख्िरभ्यासः । एवं सप्रस्चिनो मास विष्तिः। 

प्थायलतरयेऽपि सप्र्चैः स्तवनात् तथात्वम् सप्र सप्र ष्च 

प्रतिपन्धय' परिमाण्मखं “शन्ते डिनि' षात्ति*्डि 

नि छप | सप्रसर्िनोति व्यत् पत्तरन्वथेसन्ना। पञ्चक 

चोग।तु' हष्कव्य रित्य्ः | तत्र पञ्चानां मध्ये अद्यार््तौ 

श्ाद्याया स्तिराृत्तिः। दवितोयाडत्तौ सप्र्चगतु ह्यय 

तव ध्यमान्त्ययोस्त्रिराटस्तिः । दतोयादक्तौ मवचौ गातु 

ङ्क्य: तल च सवासां तिराटत्तिः इव ध्ये कति प- 

श्तोसख् ग्दितिः | यथोत्तरस्छ- 

त्कषौशिक्येन उयतीतिषंन्नाऽन्वथां | नवचा मातु 

ष्कः तनाद्याटत्तौ सर्वां लिरभ्यासः । ततः 

पञ्च्चा गतम् ड्य : | ताद हितोयायाः विरा- 

दत्तिः । ततः सपर्चोगतु' हषः } दटतीयाइन्तौ ता 

अद्यान्ययोख्िरन्यसंः | द्व परतिष्ट तिनाम तख 

स्लोमख विषति: । नवचोगात द्व्य; ्ाद्याटत्ती 

वाच्च सत्रौसां लिराभ्याखः । तत्त सखक योगात हि- 

यः । दितीवाटन्तौ ताशां कल्पि न लिरा- 

त्तिः । ततो नवर्घ गाद च्यः तन ठतौयारत्तौ 

खर्वाखां लिराषटत्तिः। इयमद्य शलोमख्य मों जाम 

विष्टतिः तत्खन्ञानिभिततं भाष्ये क्तम् । 

एकविध लि रा विधा प्रकारोशख | रकप्रकारे 

 हष्वदौकविधः समासतो भौतिकः रग” सान्का। 

एकविलोचन् लि एकं विलोचन यख काये । तत्प्र 

धानरेणभेरे च सच देणः टर्त्य° कूमेविभागे पदिमो- 

्रखाछक्तः। प्रचिमोत्तरद्धामियुपक्रस्य एकविलो- 

चनगूदिकटीषपीवाखकेथा्च'| शकृवेरे एु° त्च वामने 

नद्य श्णोटनात् तथात्वम् । रुकपिङ्कशब्दे विषति: । 

४्काके पुस्तरो द्ियां लातिल्वात् ष् । तखोभवगोब- 

कषत्वेऽपि एकमेव नेदं न्दरिय्भयगोलके सन्चरतोति 

तख तथात्वम् । टकलो चनादयोऽन । कन्य । ५ एकञ्िन 

लोचने न° वौ, एमे लोचन" म सास्थिभेदेन 

ब्यपधानाट्दित्वेन प्रतोयते इव्यज्गो क्रियते तदेतन्छतत्याष्य 

गौतण्* ठक्योः खणिड़ित' यया 

""नेश्खिन्नासास्थिव्यडिते दित्वाभिमानात्''रएकमिदे' 

चशनध्ये नासास्थिव्ययड्ितः तख्छान्तौ ग्टह माणो दित्या 

भिमान' प्रयोजयतः मध्यव्यवद्हितद्छ दोषस्येव''ट ० ।५यक- 

विगाये हितीयाविनाथाच्नौकचम्" ° 

पञ्चचतप्रचैनवर्ानां 

“ला- 

। एकत् पडते # 

चोहते वा चश्छभि द्तीयभवितिष्ते चलुपिषवस इण- 
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लिङ्गम् त्मादेकख्य व्यवधानादुपपत्तिः "ट ° |“ ऋवयवनाये- 

ऽप्यचयव्युपलब्बेर हेः» छ ° “एकविनाओे दतोवाविनाशा- 

दिन्वद्धेठः कश्यात् ट्स हि का्चविच्छाखासु किन्राद्धवद- 

भ्यत एव ठच्च ; "ह °| “डदटान्तविरोधाद्प्रतिषेधःण्ड०"न 

कारणदृव्यख्य विभागे काय्य दरव्यसवतिषते नित्दत्वप्रसङ्खात् 

बह्धप्वषयविषु यख क।रणानि विभक्तानि तद्ध विनाथ, । 

येषां कारयान्यविभक्तानि तान्यवतिषठने अथवा दश्च - 

सानाथैविरोधो दष्टान्तविरोधः ब्छतसख हि शिरःकपाखे 

दुववटौ नासास्विव्यवह्ितो चच्ुषः स्थाने भेदेन ग्टद्योति 

म चंतदेकच्न्नासास्थिव्यवह्ते सम्भवति। अथ ठकबिनाश- 

स्थानियमात् हाविमरव्थौः तौ च एथगावरणोपवातौ अ- 

हमोयेते विभिन्नाविति आअगपोडन)्चैकख चच्ुषो रभ्रिसि- 

विषमसन्निकषेख भेदाद् दश्यभेद इव र्ह्यते तञ्खंकल्वे 
विसद्धते वपौड्ननिटत्तौ चाभिच्प्रतिसन्धानसिति तस्मा 

देकख व्यव्धानाचपपत्तिः"'अवपोडनं चिपिटौकरणम् । ` 

एकवोर ° कम्प" षा एकथन्द्ख पूद॑नि° । चरेषवीरे ` 
“यस्ते कवोरोऽतिरथो विजिम्य" भाग० र, १,४० । । 

“गोप्रौकधोरो नरदेवनाथः" 8,१६,१९ । शेमह्ाषेरे 

॥ 

^," (क क 

“मादकोऽचच् वणकट् कस्तोद््रातादिनाशक्ः ॥ चटुलोकटि- । 

छर्दि चलपकच्तादिषातकः” इति बेद्यकोक्तयुणके ४ब्च्मेदे ` 

बौरेक इन्यपि खाषः वस्तुत कशब्द संख्यापरत्वे 

बीरेकः चेष्रपरत्वे रकवोर इति व्यवस्या | 

एकवोराकल्य ए एकः प्रधान" वीरः कुखाचारी याः 

वाद्श्याः तासदिविद्यायाः कल्यः उपासनान्तापक 

यास्त्म् । तन्त्रभेे यतन बोराचारदेव्यायाः देव्या ` 

रसा दिकरक्र' तख्धिन् तन्त्र थाखमेदे । । 
एकठक्त ए० एको लोयल ।*“चदः को धान्रे यत्न नं । । 

न्तरभीच्छते | रएर्ट्तः ख विन्नयोटे थः सिद्धिप्रदायकः* 

ष्त्यागमोक्तं !दयभेद् । कमं ०।२एकशखिन् न्ते “एकटक्नो 
पञ्च नैका भवतोति" खारमङ्रो। भ 

एकवत् स्तो एकधै३ व्यं ते अजमूतर्डये' टत -भावे किष । ¦ 
1 रकधावर्मने एकषाडत्तौ “एकडत्स्तरथस्? कात्या ८,२, : 

श्ट | क्तरि किप् | र्यश्धा वत्तमाने | एकधा 

वर्ततेऽन्र शआधरे किप् । श्ख्वर्मबोक्े । ^“रकोत्तरा- 

जहोयेकटदे खगो लोकरकधेनं खं लोक' गमयति 
शत० जा ११,२११,५ | ५ 

एकन्द ए० ““उत्तोन्नतोयः श्ययय् : सदाह कण्ड.न्वितो 
श्टदुगुश्ञ्च । नाम््कवन्द्ः परिकद्ितोऽसौ" इति 
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तोक्ञे परोगमेद खच कण्ठगतो सखरोगभेदः ।“छख- 

रोगाः पञ्चषटिः" इय् पक्रम्य तेषां भध्ये सप्रदथ करठमूवे 

शुक्त "अथ कंशठगतास्तु रोहिण्यः पञ्च करठशालृक- 

भ{वजिद्धो बलयोबलास रज्न्दोडन्दः यतघोगिलादुर्म- 

खविदरधिगलौषःखरघो सांसतानोविदारो चेति"इतिकण्ड 

गतान् विभज्य तेषां लच्तणाभिधाने एतक्ञक्षणसोक्त सतख 

मुखरोगत्वम्- 1“ 4एकडन्द्ः त॒ विखाव्य विधिं थोषमाचरेत्” 

च्° | कम्पं ० । एकसिन् इन्द् रेएकराशौ म । 

एकततष द° कम्प ०। १एकसिन् उषे तख खाभिनोऽनिषटदा- 
कलम् यथा “एकोटषस्त्रयोगावः प्राञ्च नवद्न्तिनः। 

सिदप्रश्तिका शावः कथिताः खाभिषातकाः” षुरार 

बद्ध० | २एकडषयुक्तो लि° ““एकटष इन्द्रसखा जिगीो- 

वान्'"खथ०8,२९,६ (द्मः धिधाभेकडष' कणु तम्" 

अथ ४,२२,१। 

एकषैणि(णौ) स्त्री एक्ोभूता संस्लाराभावेन जदरावत् संहतिं 

भराप्रा वेषो प्रोभितभरतकायाः स्तियः के धसंसकारराद्हव्येन 
शकोभूततां प्राप्रायां जटाकारायां नेयम् | “गण्डा- 

भोगात् पतनविषयनेकयेयो क्षरेख'' मेष । ““एकवेणोम् 

रकोभूतां बेणोम्” मच्जिः । वे्ोनां रुख्लाराभावेन 

खकोमूनत्योन युम्फितत्वम् “प्रोषितेष पतिषु द्येषि 
ताम् युम्पिता; शिरसि नेयो ऽभवन्” इति मावे वरसि. 

. सम् | “ततः प्रि थयेकतैष्योधरा शङन्ता"" अकु० । 

कशत न° टकाधिकं तस् शान्त । {एकाधिकथते एक- 

नितं "शतम् | श्एकमिते शते ३ततसं ख्यान्विते च । तत्न 

संख्ये "विश्वामित्रस्य चेवासन् एता एकयतं प??भाग० 

२,१६,१७। संख्यायाम् “प्रभाष्य वैष्टं टच्स्छं दद्यां कथतं 

गवाम् "मतुः ततः पूरणे डट् तमट् च । एकशततमः तवृपू 
श्णे त्िर्स्ियां ङोप् | कशत परिभाणनेषाम् कन् । 

रक्तक ततुपरिमण्ये लि° } अवयवे कन् । एकशथतक 

ततसंख्यायां न° । प्रकारे धाच् | एकथतधा एकयत- 

प्रकारे व्य० वौधया्ये कारकाण्टलेः शस् । एकथतष् 

एकशतमेकथतमिघ्याद्ययें अव्य ° । 

शक शफ ए एकं शं खरो यस्य । एकखुरयुक्ते खरादौ 

ले च““खरोऽन्नोऽश्वतरो गारः शरभश्चमरी तथा । एते चै- 

कचफाः च्चः! ष्टा पञ्चनद्डान् पन्छुन् " भा०,१०१२२ 

अक्ता; । “अविकं चेकथपंन जातु विषमं भजेत्"मवुः 

अविक्रोयमध्ये “मद्य नौलोच्च लाचताञ्च सवींशकणफा- 

शणः” भत्; अभकपरमध्ये “अनिर्दिटांसेकयकान् टिट्ुटि- 
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भञ्च विषजयेत्"मतः“कार्पासकोटजोखौनां दिश पकथफख 
च” “(एक्रफो वा एष पशयेदच्ः"यत०्तरा०७,५,२, 
२९। "शमं मा ह्िसोरेक्फं पशुं कनिक्रदं वाजिनं 
वाजिनेषु" यज् ०-१२,४८.५२कविं शत्यास्तुवतेकथफाः पथ - 
बोऽ्टञ्यन्त वरुणाऽधिपतिरासोत्” यज्° १४,९० । 
“रक्षि शत्यास्तुवतंभिः । द श्हरूया अङ्गल्य: दथ पाद्याः 
साकोकवि थस्ते नैतद्सतुवतैकशफाः परणयोऽखजन्तकश- 
फा; प्रयवोऽलाद्ज्यन्त वरुणो ऽधिपतिरासोव् शत ० बा० 
८,४.१९ । एकशफमांसयुणाः “ह'हण' मांस सौरभ 
पिन्तक्ञे प्रवहं गर । भेदः एच्छोद्धवं ष्यमौरश्च सदं गुशैः। 

आख रभ्ववत्स लवणं भांसमेक थफोद्धषम्" चवते उक्ताः । 
एकश्चाख लि° एका वद्या शाखा बेदयाखा यख । १ठल्य- 

शे “रकाशाखोङ्कवोदकतो ग्टहोतञ्ोपरनायिवः” रूट 

तिः । एका शाखा यद्ध } एकयाखके र ठच्च च | ततः 

गहादि० भवादौ । एकथाखोय तद्धवादौ वि°। 

एकशाला स्त्रो कम °} यका शालायाम् । रेषठन् | ए 

कशाछ्िक वाठक् रेकथाखिक तत्सढथे ति° । 

रकथितिपाद् इ एकः शितिः लंब्णः पादोऽख । अ च्मेदे । 

ख च च्ञ्चमेषे वरणदे भत्यः पयः । “वार्थः ठब्ण ठ- 
कशितिपात्पेत्वा” यजु ° २६,५८ ¦ अख दक्तारोद्या- 

दि०खाद्युदात्तता। तद्मये इन्वन्तपराठात् जि *खन्तलोपः | 

एकशङ्ग लि एकः शङ्गः मञ्जययेख' यद्ध । (एकगुङ्गो) 
“ष धभेदे “प्रहलुखतोस्तम्विनोरे कश्या; प्रतन्वतोरोष - 

धीरावदाभि'' अथ० ८,७,४) 

एकशृङ्गः पु एकभेकत्वं श्टङ्क प्रधान्यम् । एकत्वसखभाभे 
पविष्यौ लिका ०।३पिटग णमेरे । “पिट काञ्च गणान् वि- 
चिप्र वै एरुषभेभ !1 भूक्ठिमन्तो द चल्वारसत्रयबा- 
प्यरीरिणः। बैराजाञ्च मद्ाभागा अभ्निष्वात्ताख्च 

भारत ! । गाहेपव्या नाकथरा; पिवरोलोकविखताः । 

सोमपा 'एकष्टङ्गा च चत्रेदकलास्तथा । शते चदु व्र 
पूज्यन्ते पितरो प! । एतेचाप्यायितैः पूर्वः सोमचा- 
प्यायते नः" भा०्स० ११अ० । रेशुक्रदेवमह्िप्मास् 
श्त } ष्टज्शब्द्ख प्राधान्यवाचकतया अखाङ्गवाचित्वात् 

न ङश | “तवैव व्ये वा दत्ता शुकख सड्डिषौ भिया । 
एकण्डङ्धो ति वियाता साध्वीनां कोतिं वद्धिनी"' हरिं * 
११८अ० | एक' श्टङ्ग' शिखरस्य । 9 एकथिखरे पर्पते 

° । एक" श्टक्सख्य । ५ रकश्टङ्गयुक्ते पौ एसो" 
स्तिवां शेम । 
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एकशेष ए० एकः गेपोमूलमस्य ।(एकशथिकड्युक्त) एकभूले ठच्तभेदे 

एकशेष घुर एकः गिष्यतेऽन्योच्य ग्बते यत्र शिष-अाधारे | 

घञ् ।“सद्पाणमेकशेष एकविभक्तौ ` इत्यादिना पा०्डक्ते 

हत्तिभेदे । श्ये समासत्वतद्भावौ मतभेदेन सरलाया- 

सखाभिरैर्थितौ यथा सद्पाणां समानार्थानां समानानु- 

पृथ्वीकां च मध्ये एक एद शिष्यमाणस्तत्तत्स्छटाय 

व्यक्गिबोधकः” तत्र अपरा शोलुष्यते इति बोध्यम् | अय 

ध कयेष; “प्रल्यर्थ्व्ट्निये्ः?दइति मते व्यक्गिभेदापेच्चया 

इन्दपराप्नौ तद्पथाद्कः 4 एष च छव तपतत: पूब्वमेवोव्प- 

द्यतेऽतः पद् निमिसकडन्दबा धकड्येके । खव त्पत्तयनन्तर- 

छत्पद्यत इत्यन्य । तत्र पद्नि मित्तकत्वाभावे समासत्व 

नास्तोत्यतः त्तद्धितसमासंकयेषत्या दिडस्सिमेदगणने 

एथन्निेशस्तया च समासत्वामावेन पन्यानावित्यव्र न 

समासान्त इति एकपत्चः । अख पदनिमित्तकत्वऽपि गो- 

वजोबद्ख न्यायेन ठत्तिमिद्गणने गप हणं समास) न्ताभा- 

वञ्च तत्तष्त्रे एकेषभिच्चत्ये न निवे शनाच्ने ति पच्चान्तरम् । 

“विद्पाथामपि समानायानामिति') वात्तिं० घटश्च 

कलस षटौ कलसौ वा । तथा च समानालपुर्षीकाणां 

भिन्रादपृशेकाष्णञ्च समानार्थानाभेकशेषः | स प्रकारा- 

न्तरे हिषिधः समानार्यकानां भिच्रार्थकानाद्धोति 

भेदात् । ततर षटौ इलयादौ सभानायेकानानेकयेषः। 

भिच्वाथैककयेषः यथा पितरो श्रश्वरो भ्रातराविल्यादि । 
रकः प्रधानं गेषोऽन्तः । शण्कान्तं पु बद्ध° | अतिशथ- 

यिते लि° | ““संत्तद्धितसमासैकयेषस | नाद्यन्तधातवः 

इत्तयः पञ्चः सि कौ० | 

एकशुति लि ° एका खतियख । †दान्ताहदात्तस्वरितागाभ- 

विभागेनेकसतर्रवणायोद्धारिते शब्दभेदे कड ०। २तवैक- 

स्वरश्च स्तो । कत्र कले कञ्चतिभवतोति पार चङ्ग 
यथा ““णएक्तइति दूरात् खब्बुद्धौ' पा० दूरात् सस्वनौ 

वाक्यभेकञ्ति स्यात् । उदानाद्यपवाद्; ।“यन्नकमैर्यजप- 

न्ध, इः सामन" पा०्यन्नक्रियायायां मन्त्र एकड्तिः खात् 

जपादौन् वर्जं यित्वा | यन्नेलय कते; खाध्यावकाले य~ 

योक्त्रा; प्रयोक्नाव्याः। जपोनाम उपांशुप्रयोगः । 

यचा जले निमग्नख । न्यङ्खानाम षोड चोकाराः 

सामानि गोतयः । रष यधोक्ञखरा नैकद्ुतिरिति बो- 

ध्यम् । ““उद्धस्तरां वा वषट कारः” पा० यन्नकर्भच्ि 

वषट् चन्द् उदात्तो वा खात् पचे रकब्तिः | “विभाषा 
छन्द्सि" पार व्यवस्याविकल्प्ः शंडितायां ययोक्त 

स्वराः ब्राद्यणे ठ क्ति ह्ध,चानाम् अन्ये षान्तु॒ यथा- 
सप्रदायात् व्यवस्था । अद्धापवाद्ः । “न ब्रह्मण्या यां 

खरितखय ददातत: पा. छनबरह्भाण्याख्ये निगदे “यन्न 

कसंखोति" “विभाषा छन्द्सोति" प्राप्ना रक्खछुति न 

खात् खरितखेादात्तञ्च खात् । “खरिवात् संडिता- 

यामचद्ान्तानाम्" पा० खरितात् प्रेषामचदा- 

त्षानानाभेकश्ुतिः खात् एकच्ुतेरेष प्रचयनामः, सि० 

कौर | रकषछतेभावः ष्यञ् रेक्त्य ““उद्ात्ताहदा- 

त्तस्वरितानां परःसन्निकषे रेकशचुत्यम्' आख चौ 

१,२.९६ उक्ते उद्धारणभेदे “उदात्ताददात्तखररताना- 

मभिव्यञ्चक्ञा ये प्रयल्ला अयामविचम्भाच्तेपास्तेषासन्यतभ- | 

खौ कष्टौ वात्न्तसन्निक्ेष्या सजा तोयप्रयलाव्यवघानेन यडु- 

धारण तदेकश्ुत्यम् 'नारा०। कतिचिटच उक्घा “ता एक- | 

छतिखन्ततमनुब्र.यात्” चाच्चन चौर १,२.८॥ णका 

छतिः कणौ यत्र । सेवव्यवद्ारे भजकोटिवगयोगस्छ मूल - 

भितकखीयुक्तो त्िकोणादौ रेश्तेत्रे ४एककणेयुक्गो ति ° । 
रक्षा खतिग्दः कम्ब ०। एकख्िन् ५ वेदवाक्य ।““डभयो- 

रेकश्तिमूलकत्वादिति"" खढटतिनिबन्वेष भूरिप्रयोगः । 

एकषष्ट ति° शकषच्याः पूरणः इट् स ख्यापृनेकलाद् टि 

न तमट् । एकषर्िपरणे यत्स'ख्यया एकषष्टिः पूर्यते 
ततच' ख्या न्वते स्तयां ङोप् । एकषद्या युतं शताद् | 

डट् छध०। २एकष्च्छा युते थते सरसं च तेन खयं 
कविकल्द्रमे उक्तम् “दूति षूफोतः सप्रद्थशव्या षट्- ` 
कोनषचट्या'” । पा स्तेतु नान डट् तेन दशान्तात् 

शदन्तात् विशतेख्च तदखिन्नधिकमित्य्े डटोविधानादिति 

मेदः । तेन तन्दते एकषटटिरस्यसखाधिकतया अथं ° खच् । | 

तेन तद ्पसिदिः खरे भेदः । इदन्ववधेयम् येषाम् अच् 

प्रत्ययेन न खपग्द्विस्तेषामेव शत्रशता दथान्तश्छ 

दन्त्य विंथतेञ्च हणं ठतम् षष्टिसप्र्यथोतिनबत्य 

न्तानां ठ खचुप्रत्ययेनैव तद्र.पसिद्धेगे तेषं सहभिति । 
रषमेकसप्रतादयोऽपि तत्तवं या पूरथो ति ° तत्तत्रुख्या- 

धिके यते सष्सते च न० रकष्छयादि परमाणमेषां ड । ¦ 

एकषष्ट कसप्रतादि तत्ततृसं ख्याभिते बि° एकष्यादि 

ऋअधिकमस्खित् शते सहसे वा कन् एकषिकेसप्रतिकाद्- ` 
तत्तत्सं ख्याधिके, शते सहसे च । आअवयवे कन् । एक- ¦ 

षटिकैकसप्रतिका दयस्तत्तरुख्यायां न ° । 4 

एकसभ् लिण्यका सभा गेष्टी खषठदायो यतर । जगद्ाकेकगोो- 
यक्ते “भ्वमसि च्रलदसि पूयंमसि प्रलन्बमखे कखभलबि'? 
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शत०व्रा०१४,६..१.९. । “याखल्वे का सभा जगद्ात्मिका | 

सा त्वद्त्मिडबेति त्वसेकसभमसीति"” भा० | 

एकसगौ ए एक एकविषयः सर्गः वचिन्तटत्तिः यत्र एकाये 
एकताने एकमात्रासक्तचित्ते अमरः | कम्म.|२रकष्धटौ पु° 

एकसूत ए° रकं छलः वादनस धनं यत्र | डमरुदपे वाद्ये 

शब्ध्रल्ना° । तशय एकष्नवेरनेन वाद्नात् तथात्वम् | 

एकस्थ ल्रि° एकख्ञिन् तिति स्या-क ऽत० | णएकत्रस्थिति 

^4क्स्थसौन्दव्येदिःच्तयेव'” कुमा० । “तान्येकस्थानि स. 

बंखि ततस्त प्रतिपत्छसे” भा.व० १७ अ० | “न्त 

कस्य कचिदपिनते चख्डि! साटश्यमस्ति'' भेघ०। 

स्था-क्तं ऽत० एकख्यतादयोऽष्यत्र त्रि° । 

एकहंस भ णकः चगो हसोऽत्र | सरोमेदखूपे तीर्थभेरे 
“रकच्ंसे नरः स्तात्वा गोसहस्रफलं लभेत् । ठतशौचं 

समासाद्य तौधेसेषो नराधिप) । एर्डरीकमवाप्नोति कत- 

श्ौचो भवेच सः? भा० व° टद ० “हन्ति गच्छति 

जाग्रद् व्यवस्था इहलोकपरलोकौ वा हंसः क्म ‹।२ जोत । 

“शुक्रमादाय एुनरति स्यानं हिरण्मयः पौरष एक हंसः" 

“स ईयते अम्टषो यत्र काम हिरण्मयः पौरुष एक 

 छंसः)' शत० त्रा १8४.७,१, १२,१२ । “शुक शङ - 
च्चोतिष्रदिन्द्रयादिमात्राख्पं ग्ट्धात्वा पुनः खपे. 

रनौ परमानन्तर' जाङ्खोगचेतकर्मणा जागरितं स्था- 

नभागच्छति ह्हिरण्म यज्ञं तन्यज्योति,सखभावः पौतैरुषः 

घरुषणएष स्वाथ अण एकसः एकश्चासौ हसशचेत्यं क्सः 
शक णव जाखत्खभ्राविह्लोकपरलोकौ च हन्ति गच्छति 

ह्िनस्नोति वा एकसः” भा० जीषयखयोपाविङतजाय- 

देष्यरस्वाभिरन किद्चिद्धिकतत्वमिति द्योतनार्धननेकत्व- 
वि्ेषणग् । 

एकहायनो स्त्री टकोडायनो वयोमानं यद्याः ङोप् | रक- 

वभेवयस््ायां स्सीगव्यादौ | रखकद्धायन एकवभेअयस् 

पणमालि ति । "खजनेषावनड्पाह" खरं द्धं बेकहाय- 
नु” भतः | रटकर्षोत्पन्ने धान्यादौ लिम्तत्र वयो- 

बावचित्वाभावेन स्तियां न डोबिति भेदः एकषह्ायना षत्येव 

एकाः स्त सपत्र अभिच्नत्वेन स्थितायां १दर्गायाम् धयक्षासा 

ठ एथकल्व न विना सवैल विता । यथा ठ व्यच्ते व- 

के विचितं ;स्यटिकोमणिः । तथा रुखवाहवो नानाभावेष 

वण्यते "देवौ ए ०४५ ०। र दितीयरह्ितद्ियाम् [५“एकै- 

वाह जगत्यत्र का दितोया ममाप्रराः'' देवीमा०। ९२. 
ऋत्वान्वितरस्त्रियाञ्च ““चखजामेकां लोटह्हितशुलगष्णां ब॑ह्धोः 
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प्रजाः इटजमानां सद्पाः" इति शतिः “एका चुमिना 

सह लच्तयेनेति" भट्टिः | पत्रयोरेकलोत् पल्तिकथना४्मे- 
केति विगेषप्यम् | चऋन्यो तुर विष्णौ कायति अभिरम्ते 

को-क अलक् स*। विष्णुरतेत्यथम) सत न 9तद्ये नि^। 

एकाकिन् लि ° एक-+असहाये प्ते अाकिनि | सजातंःय- 

सहचररङ्िते ““एकाको इयमा सद्य जगास ग्नं वनम्” 

देगोमा० । अत्र हयस्य निजातीयत्वात् तत्सह्ायत्वे- 

, $पि न त्ततिः | अश्हायत्वञ्च एकजातोयक्रियाकरणे 

अन्यसहायर तत्वम् तेन इयस्य खगतिक्रियां प्रति सह 

चरत्वाभावात् नानुपपत्तिः । तत्रान्यत्व' प्रलव्यथसं ख्या - 

चितपदाथेभिन्नतवस् तेन “एकाकिनोऽपि परितः पौख्- 

भियता इथ” माघे प्रलयेकमेकत्वसंख्यान्वितान राम- 

ङष्णो द्खषाना मन्या सदहायकत्वात् एकाकिन इर्ति प्रयोगः 

“काको चिन्तयेन्नित्यं विरिक्तो हितमात्मनः | रएकाको 

चिन्तयानोह्ि पर' श्रै योऽध्गिच्छति" मनुः | “'रका- 

किना च्तात्ययिके मत्तः । स्यां ङोप् । “एक कन्यपि 
यामि सत्वरमतः. खोतस्तमालापलम्' सा० द्०। 

एकात्त एु<णकमल्चिं यच्छ षच् समा० | १काके | रकाये 

ति° । स्विय ङोष् ] काकंख यथा तथात्व तयोक्तं 

रामा०्खण का० १०५ यथा 

““एवसक्स्तु रामेण संप्रधाथयै स वायसः । अध्यगच्छद् 

दयोर क्णो स्या गभेकसख्य पण्डितः | शोऽज्रधोद्रा घव" काको 

नेत्रमेकं त्यजाम्यद्हस् । रकनेतोऽपि जीवेयं त्वत्प्रसा- 

दान्नराधिप ¦! राभालुन्नातभेकं तत् (इ्षोकास्त्रम्) काक- 

नेलमशातयत्'` । तच्जातोत्वादन्ये घामपि तथात्वम् । 

णकनेन्रादयोऽप्युनयन्र । स्तियाखभया्थे टाप । 

एकाच्तर न° एकमदितोयमन्षरम् । {एकमाल्रवे 
रदहरार्येष प्रथमं वदन् कुमारो वदति" शत०बा० ` 

११,११६.४ ।२एकखरवणें '“रकाच्षरात् कतोजातिः सप्र- 

ग्याद्च न तौ स्टतौव्याऽका० ओोमिनत्ये का्चरशद्र चैरूपा- 

सोत" छाण्ड० | “एकान्तरं परं बद्या इति भरः । 

““रकाच्तरम् पोह्धारः” ङक्ञ.° । चखोद्का रद्य द्विष्यते ऽपि 

एकसखरवणवन्त्वात् एजाक्षरत्वम् । अषटाराऽ्चट्ब दौ 

श्वरवेनेवालरत्वव्यव्ारात् स्वरवणीमलु्चाय्यं केवल- 

व्यञ्जनवेष्ध प्राक् चचहचाय्य त्वात् तस सवत्र उ्खारणे 

च्रण्ाभावात् अक्तरतवम् । एकमत्र यत्र । शकार - 

युक्तो लि स्तियां गौरा० छेष । “शिरोमे काडिका 

पाठ क्रोद्जारेकाच्रो परा" ष्टामाकपचम् । 

य् क्त 
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1हतोयज्नानधिशित 

ष््द्धे ततप्रयोगनमस्य ठञ् रेकार्गारक चौरे लि० 

स्लियां कोप् “केनचित्तु हस्तउतेवागारिकेण' द्शङ्गमा ० । 

खोराद्न्यत इृडत्वात् क । एकागारोय ह्यादौ नि° | 

एकाय लि एकम विषयप्रषणखता यश्च । ?विषयान्तरव्या- 

त्तौ कभालनविषयक चन्तटटतिके रविच्येपरश्तिन्नाने च । 
“दमेकासमासोनमभिगस्य सपेय: "मतः । खाँ अण् । 

शेकास अला लि०। तद्ध भाषः ष्यञ् रेकस्य तद्भाने न° 

"'सनसचन्द्रयाष्वाञ्चाष्येकासा' निचितः तपः" भार 

०२५ चछर. | ^तद्गोतिश्रवयंकाखा सुंखदशशखो बभौ 
रषु° । त् एक्ासता ख्बो, त एकायत्व न ° तलां । 

रक्ञायता च चित्तख धम््रवियेषः विषयान्तरावलम्ब 

म्पसंसगं न्यः | णकविषयकधारावाड्हिकषटत्तिख्पः 

श्च च लिगुणात्मकख चित्तस्य सत्वगुथोदरके रजोगुण 

तविददेपाभावात् तमोगुणलततन्न्राद्यभावाञ्च उदेति । 

सत॒ बाह्याभ्यन्तरकारणान्य् क्तानि पातर षड 

-भाष्वििरयेष यथाय चित्तस्धावस्थितदधे द् शास्त्रण 

परकम्प निष्यते, तत्क यस् ? भा । 

^“सै लोकश छ 'दतोपेला्णां चछखदः खशया एरय विषया - 
चां भावनातचित्तप्रलादनस्' ० । 

५तल् सवव पराणिष, छखखभ्पोगापच्च घ नेली भावयेत् 

इ; सितेषु करष्णाम्, एरयातकेषु सदताम्, अषु- 

शगथोेष.पेलाम् । एवमस भावयतः शुक्ते धम्प् उपजायते 

लत चिन्त" प्रसोदति प्रसन्रमेकाख' स्थितिषद' खभतेःभा०। 

५कपरिकन्पितममलोऽया दमितः शमाधित॑दुपायसस्यन््य - 

चत्पादाष् चिन्तप्रसादनोपायानगरयादिविरोधिनः प्रति- 

पादटयित्ठपकरमते - यस्य, - चित्तस्थावस्ितखं दमिति । ने- 

लोकर्णेत्वादि प्रसादनान्तम् । चचितेषु मेलीं सौराह 

भावयत शैषाकाखुष्य निवत्ते चित्तख। इःखि- 

तेषु च करूणामानोव परञ्धित् इःखप्रहाणेच्छां भा- 

ववत परापकारविकोषाक्षलष्य चेतसोनिवन्तंते | 

इश पोरेषु प्रादिषु शदितां ङं भावयतः अष्टवाकालष्यं 

चै तलो निवन्तंते । आअडण्मशोरेष चोपेत्तां साध्यस्य 

भाषयतोऽभषेकाखष्य चेतसोनिव्ते | तता रा- 

जसतामसधण्यनिष्टततै सावि: शुक्खोधम््रं उपजाथते। 

शतयोत्कषः खस्यन्चः सश््वति | वृत्तिनिरोधपचे वख प्र- 

सादखखाभाव्याञ्धिस्तः प्रलोदति प्रसन्नश्च वच्छामाणेभ्य 

चपामेभ्यः रकाय खितिषदं छश्ते | असलां एननेनया- 

दिभावनायां न ते उपायाः स्यदये कल्यन्ते - तानिदानीं 
स्थिव्यु पायाना ह” वाचस्मरतिविवरणम् । 

«प्रच्छदः नविधारणाभ्यां वा प्राणद" द्ध° । 
"कोष्यश्य वायोनासिकापुटाभ्यां प्रयल्लवियेषात् वमन" 

प्रच्छहनं, विधारणं प्राणायाम; ताभ्यां वा मनसः स्थितिं 

शप्रसाद्येत्) भा । 

“वाशब्दो वच्चपमाणोपायान्तरापेच्तौ विकल्यायौ न, मैत्रा 
दिभावभापै्या तया स सञ्चयात् । प्रच्छ न` वि~ 
दृषणोति-कोष्रखेति । प्रयत्नविचेषात् योगथास्तरविद्धि- 

वात् येन कोदोवायुनासिकाषुटाभ्यां यनैरेच्यते वि 
धारण द्िणोति विधारणं प्राणायामः रेचित 

कोषय वायोयेदायाभो बह्हिरेष स्वापन" न ठ षडा 
प्रमथन" तदेताभ्यां प्रच्छहं नविधारणाभ्यां वायोलेष्कत- 

शरोरख्य भनः स्थितिपद्' लभते । खव चोत्तरणलगताव् 

स्थितिनिबन्धनोतिपदात् स्थितिखइणमालष्य सस्मस]द्येदि- 

व्यथेप्रा प्न सम्बन्धनो यः '" विव ०। स्विव्युपायान्तरमा ङ् "भार - 

“विषयवतो वा प्रटत्तिरुतृपन्ना समसः स्थितिनि वन्बनो "ख* 

4नासिकासे धारयतोऽख य दिव्यगन्धसंषित्छा गन्व- 

प्रत्तः, जिह्वा रसंवित्, तालुनि खूपसं वित्, जि्धा- 

मध्यं स्सथेसं वित्, जिङ्खाभूले शब्टसंवित्, इस ताः प्रद 

तय उत्पन्नाञ्धत्तं स्थितौ निबधुन्ति खयं विषमन्ति 
समा धिप्रत्नायाञ्च हारीभवन्तीति??भा० 1 

“व्याचष्ट -नासिषाये धारयत षति | धारकाध्यान- 

समाधीन् कुर्व तल्च्जयात् या दिव्यगन्वसंवित् साच्ात्- 

कारः एषमन्वाखपि प्रत्तिषु योज्यम् । एतञ्चामभात् 

प्रत्य तच्यं नोपपत्तितः” विवरणम् । । 

तल सामान्यकार्णद्च शौचमेव तनोक्तम् “शौ चात् खाङ्गज- 

योज् पदयापरेरष सगः "० “खलणडधिसौमनसेकायये न्द्र 
यजयात्मदर्धनयेम्यत्वानि च" °| “शनेः शत्वशुद्धिस्ततः 

सौमनसं तत रेकाखंप तत इन्द्रियजयस्ततश्चात्मदभं नयोगम्यत्वं 

बुद्धिसत्वस्य भवतोति एतत् थौ रसं ्याद्धिगम्यते" भा ०। 

वनाद्य' खत वाद्यथौचस्चकं दितीयन्त॒ आान्तरथौष- 
चकम् ““चिन्तमलानां चालने चित्तमलं भवति बभल्यात् 
सौगनश्यं खसच्छता खच्छत्वादेकायय' ततो भनोवश्यादिद्दि- 

याणां जगस्तच्जयाद्ात्मद््ंनयोग्य' भवतोति करमेण 

च्ान्तरथोयस्छ फलश्क्रम् । एतञ्च विवरणे स्वितम् एका- 
स्ताया श्याविभाबे यथा समाधिलाभच्धः तव्रंबोक्कम् 

"श्यै तैका तयो; लयोदयौ चित्त्य समाधिपरिश्वासः* 

(3) = 



एका 

ष सवायेता चित्तधम््ः एकायता च | 

सव्वाधैताया; न्यस्तरोभाव इत्यथः रकायताया उदय 

च्नाविर्भाव इत्यथैः तयोर्षश्ितेनादुगत चित्त, तदिद 

वित्तसपायोपजनयोः खात्ममूनयोधम््योरलगतं समा- 

धीयते स॒ चित्त्य समाधिपरिणामः" भा० | 

“भसंप्रज्ञातसमाधिपरिष्णामावस्यां चित्तस्य देयति। 

सव्वाये्यर्द् | विचतिप्रता सर्व्वा्ैता | सन्न विनश्यतीति 

चयस्तिरोभावः, नास्दुत्पदत इति उद्य विभवः । 

चछल्ममूतयोः सव्व यैतंकञायतयोः धम्मेयो; यौ चअपायो- 

पजनौ सव्वार्दताया अपायः रक्षासताया उपजनस्त 

योरदगत' चित्त समाधीयते पब्बोापरोभूतसाध्यमान 

समाधिविेषणःं भवतोति" वा ० विवरणम् । 

“वतः एनः थान्तोदतौ ठच्यप्रल्यौ वित्तो कायता 

परिणामः" ° | 

“खमा डित चिन्तस्॒ पूष प्रत्यय; शान्त उत्तरस्तत्सडथ 

उदितः समाधिविन्तभूम्योरलुगतः एुनस्तयैव आखा स- 

साधिस्ेषादिति। स खल्वय'. धम्मं णचित्तसंकापता 

पर्णासः"! भा० | 

“नः समाधेः पूर्व्वापरोमूताया = ऋवस्थायाः निष- 

पर्सी सत्यां शान्तोदतावतीतवन्तंमानौ ठश्यौ च तौ 

प्रदयौ वेति ठच्खप्रल्यौ रक्ा्रतायान्तु दयोः सादग्यं 

सा छित चिन्खेति सभाधिनिष्पन्तिः दिता । तये. 

वैकायय्स्यावधिमाद आसमाधिभ्वेषात् । असमाधिभ्व' 

शादिति”} बा० विवरणम् । 

सकाग्रय लि° एकमस्य" यस्य | एकताने एकावलम्बने । , 

एकाङ्ग ० एक' प्रधानम् खुन्द्रत्वे नाङ्गमख् । यहमध्ये- 

अतिच्न्द्राङ्ग ¶बुधगरह्े तिका०। एकं चन्द्रमङ्ग' य खात् | 

रचन्द्ने न ० ारा०। कम्पंधा०। र्णकञिन्र्गः न०। 
ष्ये काङ्धेऽप्य धोवस्तुमिच्छामि च छङ्त्सिति"भा० अचु 

८२ अश्शेश्रंष्ठाङ्गो सख्के च ¦ एकमङ्गमखय | एकटेहतां 

प्ाप्रयोः ४दम्म्योः क्रमेण पु'स्त्रो० द्यां ङोष् | 

कार्ड एर रकमर्ड' टषणमख । अश्वमेदे शब्दे विदटतिः 

एका[त्मत् घ "कम्पं °| !यखन्नात्मनि । एक आता खदू्पम् 

ष्वभावेा वा यस्य | रएकखद्छपे .२एकस्वभावे लि रसिया 

बा डाप् | रकोऽरहाय श्यामा यदध । ४असहायातमनि 

लि°। “नाथन मैना वगर कषाकभिर साधने” भा० वण 

स्रे०। .तख्छभावः ष्यञ् | रेका तदभावे न° । 

“ऋपवोधरतकातपरभानन्द्मलुस नतम्” भाग०४,१३,८। 

[ १४८७ ] एकां 

^वरम खग पवरगायां प्रायेख कातर हेठना ? "मागण ,३१,९९ 
एकादशन् लिं° एकाधिक्षादश निशचात्।(रगार) !संद्ा- 

न्विते र्तत्ख्ख्यायाश्च ततः पूरे डट् | एकादश तत्- 

पूरणे यत्स ख्यया एकाद यश -ख्या प्यते ताद शस ख्या- 

न्विते वि स्तियांङेष् । एकषाद्शोसा च चन्द्र खय्यैम- 

णडल प्रवेधनिगमक्रियायुक्गो कादथचन्द्रमरूडलकला किया ख्ये 
तत््रयोपलक्ितै वा तिथिभेदे सत्ती डटि सख्या 
पूष्येकाद्पि कचित् खट् | एकादशम तद्ये त्रि । 

“मदुर धर्मसायखिं रेकादयमच्ात्मवान्' भाग ° ८,१९, 

१९ स्त्रियां डगेष् । एकादश परिमाणमस्य सघख कन् । 

एक दशक त्सं ख्यामिते गणे । “एकादथकञच गणलन््ा- 
त्मात्रपद्धकद्धौव'" “खा तविक दक्षा दशक: प्रवत्तते पैटताद्- 

₹हङ्ारात्” साण्काण स च गणल्लत्रोव द्रत “बद्धौ 

न्द्रियाणि चन्त: खोतध्राणरसनत्वगाख्यानि । वाकपाणि- 

पादपायुप्रस्यानि कन्न दरिया याधः । उभया ककमलसनः” 
सांऽका०| एवं रद्रगणः | रकाद शानामवयवः कन् | एका- 

दशक तत्रुख्यायाम् न०“रद्रकाद्शकेऽधिकम्''छग्ध० । 

एकादशद्ार न°्णकादश दाराणि दिद्राण्यख | शरीरे तत 

नवहारत्वप्रसिद्धावपि कविरेकादशदारत्वं ख्यते । 

सप्रयोषंर्यानि नाभिसड्ितान्यधःस्याने त्रीणि शिरखंकं 

जद्मरन्ध॒मिन्ये क द् शच्छिदरवत््वा स तथात्वम् । नवद ारव्य- 

वह्वारस्तु नाभिशिरसोच््छिदरश्यं खच्छत्वात् “प्रधानेन 

व्यपदेशाभवन्तीति''न्यावात् । प्रधामनवच्छिद्रावलम्बनेन | 

एकाद णाद ए° एकाद थानां समाहारः टच सभादहार 

नाङ्काटेथः अह] न्तत्वात् घ स्वम् । एकाद्शानासद्कां समा- 

रे । डौ त. एकादथाहे रकषाद्थाङ्कि एकादथानि 
पाणि । स साधनतयाऽसखू्यख खच् | एकाद्याहसाध्ये 

यागभेदे“रजाद्थाररयजन् सदशं दादथारेरश्चमं पेच 

देव" भा०्खतु०१०३अ० । ब्राद्यणलजातीनाभेकाटशा- 

कर्पव्ये शश्राङ्धे च ] तमधोषो भूतोभूतोतेन्ये च । 
एकाद्शाद्ोन उक्ताय लि°। 

एकादशन् लि रकादब संख्या परिमाणमस्य डिनि । 

एकाद शसं ख्यामितस्तोमादौ स्तयां ष् । “रामे 

काद् शिनीमपश्वत् ” “ख रकाद्चिन्ये हा प्रजापति, घुनरा- 

तानम्" ““तखे कभेकादथिन्या यजेत "थत ° जा ० ३,९., १, 
४,५ । “यूपेकं दिनो खात्” १,७,१,२९ । बद्यु पे 

क्ञाट्शिनो खात् ३,६,१,२३ । 

एकादभौ लिण्णकादश्रानां पूरणो उभयपच्ोयप्रतिपदादितः 

३७२ . 



एका 

एकादेशपूरण्यां तिथौ । यत्र ह इरिवासरतरतम् 1 अदां 

त्रत नित्यत्वादिसमयैनतद् व्रतकालव्यवस्थादि कालमा० 

दितः यथा “अयेकादशो निर्णीयते । ततर कादश्यारप- 

वासविधिकाक्येष निव्ययन्द्सदाशन्द्ादोनां नित्यत्वसा- 

धकानां आरणाच्नित्यत्वसिद्धिः। तानि चव साधकानि 

संयडकारेख संग्ट्टोतानि । “नित्यः ुदा यारद्युने 

कद्ाचिदतिकरमेत् । उपेत्य ऽतिक्रमे दोषश्रुतेरत्यागनोद्- 

नात् । फलते वीद्धिया च तच्नि्यभिति कोत्तितम् "| अनर 

च नित्यगब्ट्ादोग्य्ौ नित्यत्वसाधकानि। नित्यथन्द् उद्ा- 

तो गा्डएुराये “उपोष्यौकाट्थो जित्य पत्तयो- 

खभयोरपौति'" । सदाशब्द् उक्तः शनत्कुमारसंह्ितायाम् 

“एकादशो सषदोपोष्या प्रचयोः शुङ्णकयोरिति'" याव. 

दायुःथञ्ट उक्तो विष्णरहखं “दादौ न प्रमोक्तव्या 

यावदायुः खषटत्ति भरिति” । आग्ने यपुराशेऽपि ““उपो- 

ष्यौकाद्यो राजन् ¦ यावदायुः घटसिभिरिति" अतिक्र- 

सनिचेधः करलोन टितः “एकाद्ण्याखुपवसेन्न कदा चि- 

दतिक्रमेदिति? विष्ण.नापि “दक्गादण्ां न भुञ्जीत क- 

दाबिदपि मानवः"इति। अकरणे दोषमाह सनतकुमारः 

“न करोति हि यो मूढ रक दश्यारगोषणम् । स नरो 

नरंकंयाति रौरवन्तमसाटतम् । एकादश्टां छनिच्रं्ठ! यो 

भङ्ग मूढचेतनः । प्रतिमाषं खभङ्क तु किलषं च्रादि- 

विदटसमम् । निष्क तिमद्यप्स्योक्ता धमंशथास्ते मनोधिभिः 

एका दश्यन्नकामखय निष्छतिः कापि नोदिता] सद्यपानात् 

छनि ठ ! पाते नरकं व्रजेत् | एकाश्यन्नक-मस्तु पिभिः 

सह मच्जतोतिः' नारदौये पापानि कानि चिद् यानि 

जद्धाह्त्यासमानि च । अन्नमाचित्य तिषन्ति सपरा 
हरिवासरे । तानि पापान्य् पाञ्चाति भृञ्जानो रिवा- 

शरे" षति स्कान्दे “माढहा पिटहा चैव श्वाटदा 

चरुह। तथा । रकादश्वां ठ यो भृङ्ग पक्चयोरुभयोर- 
पौति" अकरण दइ्वासमापने दोष उक्तो विष्ण रहस्ये । 

^धपरिभ्टद्य बतं सम्यगेकाट्श्याद्कं नरः) न समा- 

पयते तद्य गतिः पापौीयमो भवेदिति" अत्यागनोद्ना 

द्भिता विष्ण् रहस्ये ^“परामापदमापन्नोऽहषे"वा सषप- 

स्विते तके स्तक चेव न व्यजेत् हाद्भोव्रतञ्निति" 

विश्यट फ च्रवणञ्च केष चिद्दाक्येषु तत्र कात्यायनः ^ 

कादष्छां न भुद्चोत पक्षयोरुभयोरपीति" 
“"छपोष्यं काद्शो सम्यक् पकयोडभयोरपीति" 

चेऽपि 

स्कान्द ऽपि 

कमे एुरा- 

वदन्तो एुरा्ानि भूयोभूयो बरानने | | न 
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भक्तोव्यं न भक्तोव्य' संप्राप्रे इरिवाश्रे ' बोद्यामाङ सः 

नतकृमारः “च्चे परते च कर्स॑व्यभेकादश्यासपोषख- 
सिति नारदोऽपि “निल्य' भक्किसमायुक्तौनैरविष्ण परा 

यणः | 'पक्तं पत्ते च कन्त व्छेकादश्य'सपोष्णमिति"” 
तदेव नित्यथन्द्, दिभिहंठभिरूपवासख्य नित्यतं सिद्धम् । 

काम्यत्व च सायुज्धादिश्रवणाद्वगम्यते तदुक्त" विष् - 
रचये "“यदौच्छेदिष्ण सायुज्य' उतान् सम्पदमातमनः । 

रकादण्यौा नभुद्धौत पयोरुभयोरपीति" । कूर्म एुराये- 
ऽपि “यदी च्छेदिष्णुसायुज्छ' चियं सन्ततिमानः । एका- 
दश्या न भडीत प्योरुभयोरपौति "कात्यायनः "संसा 

रसागरोत्तारभिच्छन् विष्ण परायणः शेशग्य' सन्ततिं ख 
ग॒ सक्ति बा यद्यदिच्छति) एकादश्यां म भस्मीत प~ 

चयोरुभयोरपोति ख्लन्द्षुराणे “यदीच्छेदिष्लान् 
भोगान् छक्ति" चाय न्तदुरभाम् | एकाद श्यारुपवसेत् पच्च- 
अं रुभयोरपोति नारदोऽपि ^“रक्रादशोसमं किञ्चित् 
पापत्राणं न विद्यते| खर्यमोकप्रदा दषा राज्यपनरप्रदा- 
यिनो। इकललप्रदा दोषा शरोरारोग्यद्ायिनौति" । 
तदेवं फलखवणात् कास्यत्व' सिद्धम् । नतु काम्यत्वमनित्य- 
त्वसति कामे परिव्यक्र- शक्यत्वात् तथा स्ये कख क- 
मेणोनित्यत्वकास्यत्वाभ्य दंप्याङ्गोकारे नित्या नित्यसंयो- 
गविरोधः, नाय दोषः खादिरादिवत् प्रमा णदयेन ह्यो - . 
पपत्तेः । तथा इ । “खादिरो यपो भवतीति” कतौ 
नित्यः खादिरो वितः । “खादिरं बोयैकामस्य यपं 
कुर्वीतेति" तक्िन्नेव क्रतौ कन्यत्ेनानि्यः खादिरो- 
विदत; । तन यथा प्रमाणदयसम्बन्धादेकस्ापि खादिरख 
हं खष्यमङ्गोटते तददलापि दिविधप्रमाणसद्धाधाडुपवा सख 
हख्प्यं क्िंनखात् १। नलु विषभोटष्टान्तः नित्यः स्वादिरः 
करत्वे; काम्यस्तु घुरुषाये; । उपवासस्तु निन्योऽपि इ. 
षाय ए तस्य॒ खाद्रिवत् क्रतवङ्गत बोधकप्रमाणामावात्, 
बाढम् | अस्तु एष वंषम्य', प्रयोजक तु दंदप्ये प्रमा 
इय मस््येव । रू लकारे प्रभाण्हयस्येव ह ्ष्यसा धकश्वोप- 
भ्यासात् । तथा च छलम् ““रक्ख दूभयत्वे शयोग- 
एथक्तमिति'" जे०) । आतः केषलषरषार्यस्य 1 च्यपवासख 
द ख्पष्यमयिर्द्धम् | यटि बध्यारोषखय सठथो ददटान्तोऽ 

पेक्तितः तद्य ग्निहोल्लादिढ ्टान्तोऽस्तु । न दाग्निह्ोत्र 
क्रत्वथं तख खयसेव क्तत्वात् । तख च नित्यकाभ्यतवे- 
वाक्चहयादवगस्ये ते । “यावच्जीवमग्निषोत्र लष्ोतीति" 
नित्यत्वावगमकं वाकम् "'खर्निहोतरं लयाद् सतगेकामः' 

, 
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दूति चः काम्यत्वावगमकम् | तख च क्रत्वधेत्वाभावेन 

केवलपुरुषा्तेव | अतोऽग्निहोत्रे नित्यत्व काम्यत्व 

चेति ह्गौरुष्यमस्ति। तत्र शब्द् न्तराभ्यासादि्कर्मभेदहेत्व- 

भावेनेकोव कर्मणः सतः प्रयोगभेहो ऽवमन्तव्यः । 
प्रयोगमेदश्च यावच्जोषाधिकरखे निोतिः| तख चाधि- 

करणस्य सं पा इक्षाबेतो श्लोकौ भवतः| “यावच्जोवं जुहो- 

तीति ध्मः क्मणिपुसिवा । कालःपुरुषधमौऽतः काम्य 

रकः प्रयुज्यताम् } न कलो जोवन तेन निमिसप्रवि- 

भागतः| काम्यः प्रये गभिन्नः स्याद्यावञ्जीवप्रयोगतः' इति| 

अयमयैः.“अग्निोल' जड्यात् खरीकाम"'दति । काम्या 

ग्निहोत्र' चयते तथा वाक्यान्तरं पद्यते ““ याषच्जोवसग्नि- 

ोतर' जद्धोतोति'"तत्र संशयः । किं यावच्जोवमिन्यनेना- 

{षा राजस नोदयति किं बा काम्याग्निहोत्रो युणषिधि- 

रिति । यदथमथान्तरचिन्ता किं यावच्जोवमित्यस्यायैः 

कमम: उत पुरुषधर्म इति । या वच्जोवशब्देन पुरुषा- 

युषपरिभितः कषालोऽभिधौयते । काम्येन चार्निद्धोल्रेण 

कालविशेष च्छकङ्कितः | तख च कालस्यानेन स 

सर्पणाद्यं कर्मधर्मः | तस््ातृगुखविधिः | तथा चाग्नि 

कोत्र काम्यप्रयोग: एक एष न त्वन्योनित्यप्रयोग इति 

प्राप्रे, नमः याव्च्लोवशब्टो न कालस्य वाचकः | किन्त 

लत्कः। वाच्यार्स्तु ठत्स्लजःवनं तद्ध न कममधर्मत्वेन वि- 

धाठ' शक्य" पुरुषधभेत्वादिति जोषिधातः प्राणधारणामभि - 

धत्ते नतु कालम् | प्राणधारणं च पुर्षधमेः कालख 

तदसम्भवात् । तेन सखगक्ामनेष जोवनमपि किद्िन्निम- 

त्तम् | तद्ाद्धिकारान्तरनोद्ना | तथा सति जोवन- 

निमित्तो जित्यप्रयोगः कामनिमित्तः काद्ाचित्कप्रयो 

गञ्च परस्पर भिद्योतेष्ति सिद्खानः ] अनेनाग्निहोत्र- 

न्यायेन प्रशतखा्यपवास्ख निभित्षभेदेन नित्यप्रयोगः 

काम्यप्रयोगञ्चास्तु | नन्वे कसय कमणः कालभेदेन कत्तं 

भेदेन वा विना हौ प्रयोगौ न सम्भवतः | नचात्र काल- 

भेदः स भवति नि्यकाम्योपवासयोरेकादश्यामेष विधा. 

नात् । नाष्य कन्तमेदोऽस्ति । यद्यपि काम्य परित्यज्य 

बेश्रलं नित्यमनुषातुः शक्यं तथापि काम्यमतुत्तष्टादुना 

नित्बद्य परित्यक्त, म शक्यत्वात् । अतः करल क्यात् काले- 

क्या नित्यकाम्यद्पौ हौ प्रयोगौ ष्टेते। नाय 

दोषः, विविदिषाधिकरणन्यायेन सक्देवान॒त्त्टतः प्र- 

योगह्यसिद्धिः । तस्य चाधिकरणस्य संयाडकावेततै 

क्लोको भवतः ““विद्या्माचमाधः च हिःप्रयोगोऽथय वा 

सलत् । प्रयोजगविभेदेन प्रयोगोऽपि विभिद्यते। चाङ्गं 

च्चा यथा दिविद्यायेनेाखमस्तया | अनित्यनित्य 

संयोग उक्तिभ्यां खादिरे मतः" इरति |! अयमधेः 

“तमेतं वेदानुधचनेन अगद्म्ाविविदिषन्ति यत्नेन 
दानेन तपसा नाशकेनेति? खुतिषाक्येन यत्नादय खात 

षिद्योदयाय विद्वः गटडस्याद्याश्रमधर्मत्वन्तु यन्नादनां 

शवैुतिरूढतिषु प्रसििम् । तत्र संशय; विं यज्नादीनां 
दिःप्रयोग ? उत दिति? । त्न प्र॑गोजनमभेदात् प्रयोग 

भेद श्तिपूर्वपत्तः। निमन्तितेन ज्राद्ाणेन क्रियमाण 

भोजनेन यथा अन्यकटंकश्ाइनिषपत्तिः स्टश्ि्च न च 
दिभेज्यते । तद्वद् बह्यविद्या धैमनुर्तिन कर्मणा प्रयोजन- 
इयं सिध्यति । न च निद्यानित्यसंयोगविरोधः खा'द्र- ` 

वहा क्यदयेन तडुपपक्तेः । तञ्च पूम्रहपरपादत' तस्मात् 
खकदेव प्रयोग इति । रएश्रभलतापि सठदेषोपवास' कुर्वतः 

कास्यप्रयोगोनित्यप्रयोगञ्चेव्युभय सिध्यति । न्त सङद- 
दानेनानेकारथसिद्िदेश्वा भवति तन्त्रेण वा प्रसङ्गेन बा | 
तद्यथा दर्शपूणेमासयोः षां प्रधानयागानां मध्ये तरयाणां 
सटतृखक्दनुषटितेन प्रायाजाद्यङ्नेापकारः स्ध्यति। 
तदिदं तन्तस् । पश्चथेमलुशटितिन प्रयाजादिना पशुतन््रम- 
ध्यपातिनः पशुषरोडाशखा्युपकारः रिष्यति सोऽयं 
प्रसङ्गः | एवं सतति प्रकृतेऽपि तन्लप्रसङ्गयोः कतरस्यो 
पादानभिति चेत् । प्रसङ्गखेति बमः । काम्यप्रयोगे रष 
जित्यप्रयोगखापि सिद्धत्वात् तथा च इटृतिः । “क्षास्येऽपि 
निन्यसि्विः खात् प्रसङ्गे नोभवात्मकः इति” तदेवभेकाद्- 
श्युपसस नित्यत्वकाम्यत्वल क्त णह प्ये परिरोधाभावात् 
हं प्यसम्युपेयमिति स्थितम् । 

अलोपवाशाङ्गविधिनिखंयख बेधाधीनत्ात् प्रथमं ट्श 
मंबेधो निष्यते । ख च मेषस्तिविधः अरुणोदयनेधः 
र्योदयबेधः पञ्चद्यनाङभेधश्चोति | तत्नाङणोदयनेधो 
भविष्यत् राणे दितः । “अरुणोदयकाले ठ दथमी यदि 
दश्यते । सा -विद्धेकादस्ी तत्र पापमूलश्पोषणमिति” । 
“अरुणोदयवेलायां दिभ्यो गन्धो भवेद्यदि | दुष्टं वन्त 
प्रयत्नेन वजनोय' नराधिप |] गार्डपुराणेऽपि 
“द्थमोबेधसंयुक्तो यदि खादरूणोदयः | नैबोपोष्य' ३. 
ष्णवेन तदिनेकाटशोत्रतभिति"। अक्योद्यस्व प्रमाणं 
ख्लान्दनारद्ाभ्य) शकम् । "उदयात् प्राकचतच्छस्तु नर्यडका 
अरुणोद्य” इति । तख्ित्ररुणोदये बेघा बध विधा. । 

ते च प्रच्रोत्तराभ्यां ब्रह्मवैवक्त द्थिताः। “कोडशस्तु भवे- 
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हेधो योगोषिपरेनद्र) कोटः? । योगबेधौ समावन्त याभ्यां 

इष्डपोषश्यम् । चतस््ोषटिकाः प्रातररुणोद्यनिश्चयः । 

चतुटयविमामोऽल वेधाद्।नां किलोदितः | आअरूणोद्य 

- बेधःख्यात्धाद्धन्त घरिक।त्रयन् | अतिवेधोदिषद्टकः प्र 

भाखन्दर्थनादृूवः। भह्ावेधोऽपि तत्रव दश्यतेऽकोा न 

दश्यते । तरोवखलत्र धिहतोयौगः द्र्योद्त्रे सतीति" । 

खअवमरैः बे धातिबेधमह्ाबे धयोगाञ्लत्वारङपवासख- 

दूषकाः | तत्न रेः प्रमाखन्द्थेनात्पूब्बं साह्षटिका 

ल्रयमेकाटण्या व्याघ्रः ततः प्राचोने षटिक्षङ्खं अरुणो- 

दयसम्बज्िनि दय्मासङ्धावे वेध श्व्यच्यते । यदा 

खन्यंद्थनात्पूष्वे षटिकाहयहप[रतनभेकादभोव्याप्र 

पू ते षटिक्ादय दयमोव्याप्नः वदाऽतितेषे ङ 

वय च्यते। यदा छर्द्यख दर्भनादथेनसन्द्हकःल 

मेकादशौ व्याप्नोति ततः पराञ् इतक्ोऽरुणोद्यकालो 

दयमोव्याप्रखदा महावेधः । यद् श्योद्ये स्खटे शति 

पञ्चादेकादशो प्रदत्ता ततः प्राच्याषदयवेलायां दशमी 

विद्यते तदा योगशन्द् नाभिधेयोदोषोभवति । ख च वेधा- 

व्यपे्तवा ठरोयोभवतोति। नन्वस्णोद्यात्पू्व्वभपि 

यदि मध्यराल्लानन्तर दशमोकला विद्यते वदा नोप 

बासस्तदभावे तूपास क्ंव्यः | तथाच इतिः “^अ- 

ग रालात्परा यल ण्कादण्द् पलभ्यते । ततरोपवासः क- 
न्तव्यो न ठं द्चमोक्लेतिः। अतोययानिदिरभ्य खि 

भ्योऽन्योऽपि कथिद्ठ धोऽस्तोति चेत् मेवम् । शआडरात 
-जेघोऽपि यदा वन्द॑स्तद्ा कि वक्तव्यम् अरूणोदयवेध 

दति वकत मधेरालवेष उपन्यस्तो नतु वेधाभप्रायेख। 

देव ब ह्धतेवत्त" शौनकेन स्श्ोशतम् । "द्रात के 

बाद्धिह्गन्या बेध दूष्यते | अरुणोदयवेलायां नावकाथो 

ग्चारणे । कापालवेषव इत्याह्धराचा्यां ये इरिप्रियाः! 

न तन्म सतं यस्ाच्रियामा रानिरिष्यत'द्ति। यर्ते 

मेधातिवेधमहागेधयो गा पून्बं मभिडितास्तेष लरयोऽर्णो- 

द्यमेधाचतयेडदयवेधः। तद्धोद्यवेधङ्कोऽप्याह “ख 

द्वेपरिषिद्धातु दशभ्यौकाद्शो यद् । द्ानवेम्यः प्रीण 

भाय दत्तवानुपाकषशासन इूति'' । खटन्यन्तरेऽपि । “दय 

म्याः प्रान्तमादाय यदोदेति किदिषाकरः | तेन स्ट 

रिदिन' दक जन्भ्राद्वराय त्विति? । पञ्चदथनाडोवेथ- 

स्तु खन्दषुराओे दितः ^ नागोहाद्यनाडोभिर्दिक् पञ्च 

दक्वा | बूतऽशाद््यनाडोभिद्,षयद्य तरान्ति- 

ध्विजिति'\ वदेव" ब्ध्य गिष्द्पितम् | तल् पश्च 
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दथनोडोषेधद्' वेधान्नरस्य च विषयव्यवस्था निग 
दशिता | "सरप्रकारवेधोत्यखपबासश्य द्षकः | साद 
सप्शहतेसतु वेधोऽय बाधते व्रतमिति" ( सबेप्रकार दू 
त्यले प्रकारशब्दन कलाकाटाद्योवेधातवेधाद्यो वा 
ग्ट्पृन्ते नात्र तिच्यन्र व त्रिं ल" वेधे ऽपे तित 
किन्तु लतकलाकाषटादिकर्मश्य साह्यम् | तदुक्त नार- 
द्।ये ।''लश्रा“द्वेषे विप्रनद्र ! दगम्यकादशीं त्यजेत् | च॒ 
राया जिन्दुना क्त गङ्गाम्म दव नि्भलभिति” | च्कन्द्- 
राणे ऽपि ““कलाकाछादिगेव दश्यते दशमो विमो, । 
एकादश्यां न कत्तव्यं त्रत" राजन् कदाचनेति” | ख्य 

न्रोऽपि। “कलाद्धनापि विदा खादृथम्यंकादशी यदि । 
तदाष्यकाद्थोँ इत्वा हाद्य सरूपोषयेदिति? | सोऽयं 
कलाकाष्टादिवेधोःरुणोट्परे द्षटौदये च संमानः) त- 
लारुणोदयवेधोमेष्णव विषयः । तद्ध गारुडपुराये विच्छ 
दमवगम्यते । ““दशमोशेषस'युक्तोयदि खादर्योद्यः । 
नेपोपोव्य' वैष्णवेन तद्िनेक्ाद्शोजतमिति" | .व॑खल-न 

सपञ्चराल्ादिवेष्णवागमोक्तदीक्तां प्राप्रोेष्णवः | ऋत 

एव स्छन्द्रासे वेष्णखद््पसभिह्ितभ् ““पराभापद- 
मापन्नोऽषे वा सष्ठपस्थिते । नेकादशोन्यजेद्यात यख 

दो्लाऽस्ति वेष्णवो । समात्मा सब्वेजोवेषु निजाचारा- 
दिच्य्,तः। विष्णुपिंताखिलाचारः स हि वैष्णव उच्यते” 

दत । विष्ण् एराथेऽपि | `न चलति निजकर्ै्टोयः 

सममतिरात्रच्दिपच्चपच्े | न हरतत न च ड्न्तिक- 
विद्धं : सितमनस' तमबेह्हि विष्ण भक्तभिति" | 

यथोक्तयुखसम्पद्नो दैष्णवदोत्तां प्राप्रोयस्तं प्रति तिथि- 
बेधोनिर्णोयते। एकादशो हिविधा अरूणोदयवेधवती शुद्धा- 

चेति | तन्न बेधवतौ सववा त्याज्या | "“तदिनेकोदशीजत- 
भिति" गारूडपुराणे सामान्येन प्रतिषेधात् | विररेष 

तस्तु शंषक्तादिभेदेन प्रतिषेधोद्रर्व्यः य एते बेधाति- 

बेधमहवेधयोगख्वादोषाः पूवशक्रारतेषु सत्स्तेका- 

दयो संक्रसंदिग्धस'युक्तषकोंनाभभिव्यैव्धियते | अर- 

शोदयख प्रथमषटिक्षायां दथमौसद्भावे बे द्त्य.क्रैः। 

सच हिविधः | षटिकाप्रारम्भो ठतृख्छषटिकायां च 

दथमोटरिभेदात् । तलः प्रारन्प्रमालदथभोयुक्तकादो 
रूषटततोषय् च्यते । सवृ चष ट ्ावत्तिद चमोसद्धावयु्त का- 

दो सन्द्ग्धा। अरूणोदयप्रयमरडइत्तदधोदयमोव्या- 

भ्िरतिषेधश्छदुपेतेकादथो षंदुकतेव्य् च्यते । छरमण्डल- 

दथेनसन्द् इवेक्ायां द्चमोसद्भावे भङ्तेषः तद् - 



८४ कान् भाग २ 

गश्र { १४९१] एका 

क्ोदकषायो संकोर्णेयच्यते । ता एताः संएक्रादयष 

तखरोऽपि त्याज्या; | तथाच गोभिलः “अरुणोदय- 

वेलायां यदिदमोशङ्गता । संण्क्तकादथो तान्तु 

सोहन्यं दत्तवान् प्रभुरिति" | गारुडषएराणे “उदया 

त्माक् व्रिषटिकाव्यापिन्येकादशो यदि। संदिग्धौकादभशौ | 

नाम वर्ज्येय' धम््ंकाद्धिभिः। उदयात्माग घेन 

व्यापिन्ये कादभ्ो यदा । संयुक्तौकादशो नाम वर्जयेद्धमं- 

दृद्कये | अदित्योदयवेलाया खारभ्य षषटटिनाडका | सं- 

को्काद्गो नाम त्याज्या धम्ंफलठेशुभिः | प॒तरपौत्प्रड- 

ज्रर्नदादश्याखपवासयरेत् । तत्र क्रतु एत" पुरय' त्रयोद्- 

श्यां त. पारणसिति* । यद्यपि पूवत बेधवाक्ये “साद 

त षटिकात्रयम्" युक्तम् अत्र त॒ शन्दिग्धेकाद्भोवाक्ये 
लिषटिकेवय क्तः तथापि नैतावता वैषभ्येण वरोधः श- 

ङ्गनीयः गासत्रदयस्याऽपि दशमोवेधत्यागपरत्वात् । 

तदेव" सामान्यविशेषाग्यां प्रतिणिद्धवाद्रणोदयविद्का- 

दशी बैेष्णवेन परि्याच्या | यस्तु योगसन्नकबद्ौ 

योगस्तख त्याज्छत्वमर्थात् सिङ्धम् | अरूणोदयवेधोऽपि 

यद्। त्यज्यते तदा कि वक्तव्य र्ये दयवेधं इति । वच 

नन्वत्र कर्ठपरोक्त' पृव्यमेवोदाद्ृतम् । या त॒ चदठतिष 

धर्ता शूग्ैकादशो सा दिविधा | आधिज्चेन युक्ता 

तद्र्किता चेति! आखाधिक्य च लिविधम् रएकाद्- 

श्याधिक्य' हादश्याधिक्यखमयाधिक्यः चेति । लिष्व- 

ष्यते प्तेष अरुषोदयमारभ्य प्रत्तां शुड़ामथय- 

कादं परित्यज्य परेदय् रुप्यास; क्तव्यः | तत्का 

दश्याधिक्ये नारदः ई सपूर्णेकादयो यत्न दादण्यां 

इद्धिगाभिनो । हदादण्यां लङ्घन" काय्य न्त्रयोदश्यां ठपार 

खमिति” ] खटाबन्तरेऽपि “एकादशो यदा पुणा परतः 

घुनरेव सा| पण्यं ्रततस्योक्र' लयो दण्डां ठ् पारणमिति 

विष्ण रहस ऽपि ““यक्षादथोकलाप्राप्रा येन दादश्यपो- 

चिता। तद्य क्रतुशत' परोक्त" त्रयोदग्यन्तु पार णमिति" 

इाद्श्याधिक व्या आह “कादयो यदा लग्ना परतो 

हादयो भवेत् ! उपोष्य; दादो तत्र यदोच्छत् परमां. 

गतिम्" उभयाधिक्य शुर्राह “स्पणकादथो यत्र 

पुनय सा। तत्रोपोष्या हितीया वतु परतो 

“पु्केकषदयो यत्र 
प्रभाते 

हदशो यदौति? नारदोऽपि 

प्रभाते पुनरेव सा] सतैरेधोक्तरा कार्या परतो दादयो 

यदीति" ख्खच्न्तरे$पि ““॑जञादयो य्दा पर्ण प्रतो 

द्वादशो यदि। रएक्दयों परित्यज्य दादी सष्पो- 
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षथेदिति"। उभयाधिक्यरह्ितायां न कोऽपि सन्दे. 
ोऽस्ति | इति गष्णवदौ्ायुक्तानाभेकादुशी निर्थोता । 

अय च्रौतस्मात्तपर्यवसितानां पञ्चरात्रादिदो्षार- 
हितानाम् रएकाद्शो नि्यीयिते। अरूणोदयतेधख 
वैष्णविषयत्व व्यवस्थित सल्यटयवेधः सातां दुष्टान- 
विषयत्वेन परिशिष्यते। अतणष स्मर्यते ““तिनेधा 
सह्ावेधा ये बेधास्तिथिषु खता; । स्ेऽष्यवेधाः जि्निया 
मेधः श्रद्धे मतः'" इति। राच्च शति ऋव्योदय 
वेधमपेकतकादथो हिधा भिद्यते शद्धा विद्धा चेति । तत् 
हायां पुेवद्धत्वारोभेद्ा भवन्ति एकदश्याधिक्यं दादथा7- 

विक्यश्चभयाधिक्यमतुभयाधिक्य' चेति। रवं विहा 

यामपि चत्वारोभेदा उन्नोयाः। शुड 1यामेकादग्याधिक्यं 

हयो स्तिथ्योरुपवारुयोग्यताभाह उडधवशिष्टः “संप. 
काट्शौ यत्र प्रभाते पुनरेव सा। लघ्वते दादश तस्त - 

` पवासः कथम्भने त् १। सपोधये हे तियो तत्र विष्ण गी 

णनतत्परैरिति"” | उभयोगधिकारिभेदेन व्यवस्था स्कन्द्- 

राये दर्शिता “श्रथ्नेऽनि संपूर्णा व्याष्याहोरात्रसं- 

डता । हादश्टां च तथा तात ! दश्यते एनरेव च । पूर्वा 

कायां ग्टहस्वेसतु यतिभिस्तृत्तरा तिथिरिति? तद्व 

परेद्यु दश्यभावविषयस् तथा च रुढयन्तरे | “एनः 

प्रभातसमये चटिकंका यदा भवेत् । अलोपवासो .वि- 

हितश्चतया चमवासिनाम | विधतायाख्च तत्नैव परतो 

दादशौो न चेदिति" गारूड्एुराणेऽपि “'पुनः प्रभा- 

वसषमये धटिका यदा भवेत् । अत्रौपवाखो विद्हितो 

वनस्यस्य यतेस्तथा | व्िधवायाश्च तव्रौव प्ररतो हा- 

दभो न चेदिति".। . पुराणान्तरे “एकादशो यदा 

पूष्णा परतः पुनरेव सा | पुण्यः कतंशतसयोक्तः त्र 

योदश्यान्तु परारणमिति' एवभेकाट श्या धिक्यपक्ते रटह्धित- ` 

ष्योव्य वस्या ऽभिहिता । हादश्याधिक्ये पवद्य् रुपवासमाह 

नारद्, “न चेदेकादशौ विष्णौ हादशौ परतः स्थिता। उ- 

पोष्यकादशो तत्र यद्च्छेत् परमं पदमिति" । च्छन्द 

चुराेऽपि' “शुदा यद् समाद््ीना समद्टोनाऽधिकोत्तरा । 

रक्षादश्चः€पवसेच शडां रैष्णवोमपीति"दणमोवेधरश्हिता- 

शुदरकादशी यदा परेद रदयादू नालति किन्ूदये समा त- 

तेन्यना वा इयोरपौत्यधेः | णवं च सति प्रहत दादग्या- 

धिक्यीऽपि रकाद्थौ समन्य नयोरन्यतरत्वात् प्रथमेधोःपो- 

ष्यत क्त' भवति । उभय धिक्ये परेद रुपवासो गासर्- 

इषराणेदर्थितः “पृतकादशो यत प्प्राते षनरे- 
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ष सा| तलोपोष्या पराऽऽ युष्या परतो हादशौ यदोति' 

वराद्घुराथेऽपि । “रकाद यो विष्णना चेत् हाद्थो परतः 

स्थिता । उपोष्य हादशो त्र यद्.च्छेत् परम" पदमिति 

खटद्यन्तरेऽपि “संपर्ेकाद्भो यल प्रभाते एनरेव सा । 

वैष्णवी च त्रयोदश्यां षटकैक्षापि दश्यते, रटहस्थोऽपि 

परां कुयात् पूप" नोपवसेचद् । द येकादशो त्यज्या 

वर्ते दितयं यदीति? एषभेकंक धिक्ये चचितयाधिक्देऽपि 

निषयो दशितः । अनुभयाधिक्ये त॒ नास्ति सन्देह; । 

षति शुद्धायां चत्वारोभेदाव्यवस्िता; | अथ विद्यायां 

चत्वारोभेद्ा व्यधस्थाष्यन्ते | तत्राप्य काट्श्याधिक्ये पूवे 

वदुग्ट्हियगय व्यवस्था द्व्या । तद प्रचेता; “(दकाथ 

विद्धा चेच्छु्े लष्णे ऽपिेषतः । उत्तरान्त॒ यतिः कुयात् 

प्वाखपरेदुग्ह्णोति” नच तदाक्य' शुडाधिक्ये चरिताथे- 

मिति शङ्कनीयम् बाधकाभावेन विद्खाधिक्ेऽपि 

तद्वणनप्रटत्ते भिषारयि ठम शक्यत्वात् । दुादग्दाधिक्ये 

परेद खपवासः । तदाह व्यासः <"रकाद्शो यदा ल्पना 

परतो इादथो भवेत् । उपोष्या दादशो तत्र यदौच्छेत् 

परमां गतिभिति" लुप्रा अदौ द्यमोभिचितत्वात् परतो- 

द्धयभावाञ्च चयं गतेति वावत् । उभयाधिक्येऽपि परै 

द्य रूपत्रासः । तदुक्त भदिष्यषराखे "एकादशीं दिथायुक्तां 

वद्वमाजे बिषच्छयेत् । च्यमार्गस्थिते सोमे कु्षीति दशमो 

दुतामिति” उभयानाधिव्ये ठ नेवाल्ि सन्देहः कोद्य 

भ्तराभावात् । न च विद्गत्वादस्ति सन्देह इति वाच्य 

कोचन्राभाे विहाया अग्युपारेयत्वात् । तथा च 

र्ये ““एकादशौ भवेत् काचिद्या दूषिता तिधिः। 

विषक्ते भयेट्दोषः च्यपन्तेऽतिषुरयदेति" इति विद्धामे- 

द्ाव्यवस्यापिताः। अन शुदाविद्योर्येष निथेयसंखहः | 

रएकादगेदादश्योरुभयोरपि ददौ परेद्य रुपवासः। हः 

योरष्यट्डौ ृ्य,; । रकादथोमाबब्द्धौ ग्टह्ियत्यो- 

व्यं वस्या । दादचोगालटधौ शुद्धायां स्ेधां पुञ्य्: वि 
हायां परेद रिति" तदेवं शास्त्रा व्यवस्थिते यावन्ति छ- 

जिषाक्यानि विधायकानि निषेधकानि स्षाणि ताज्यविरो- 

धेन व्यवस्यापरनोयानि । तत्र॒ व्यवस्थाप्रनप्रकारं दथेयामः 

ख्न्द्एुराये “प्रतिपवृप्रभ्ययः सवां उदयादोदया- 

देः । संपा इतिवि ख्याता इरिषासरथजिंताः'” दूति 

इहरिवारेषु, त॒ संप्थेत् प्रकारन्तरेणोक्त' गारड़्- 

राणे उदयात् प्राग्यदा विप्र! हत्त दयसंयुता । खं- 

पूरकादशो ्नेया तत्रं वोपदधैद्षडङोति” भविष्य षराये- 

$पि “ादियोद्यतेलायां पराङ्ह रेदय न्विता । 

रकाद्यो त षंपृणा विद्धाऽन्या परिकच्छितेति'' | तदेत- 

दूषचनदइयमरूणोदयवेधोपजोषनेन प्रश्त्वादुवेष्णवविष 

यम् । दशमोवेधे निन्द्कनि तु वचनानि दिविधान्य्प- 

लभ्यन्ते । कानिचिदरूणोदयादुवादेन प्रहत्तानि, कानि- 

चिसद्नलुवादेनेति । यथा भरविष्यपराशे “खर् 

ओोद्यकाले तु दथमो यदि दश्यते तत्र नेकाद्शो काया 

धर्मकामार्थनाशिनोति" कौत्यः “अरुणोदयवेलायां 

विद्धा गन्धष्टपोषिता | तखा; एुल्रथते नट तखात् तां 
परिवजरयेद्ति" रताढथानि सरणि दैब्णवपिषयाखि 

दृष्टव्यानि | अरूणोदयदुवाद्मन्तरेण दशमोषिद्धा- 

जिन्द्कानि च कानिविद्वचनान्य्, पलम्यन्ते तद्यथा 

नारद्; “द्चम्यदुगता यत्न तिधिरेकादश्चो भवेत् । 

तललोपवासे नाशञ्च परोच्य नरकं त्रजेःद्तः' बह्वैवन्ते' 

“द यमोयेषस'युक्तां यः करोति विभूढधो;। एकादसो 

फलं तख नश्येत् हाद्शवार्पिक्मिति'" बिष्णुरह्ेऽपि 

^दशभोभेषसयुक्तारुपोष्यौकादथीं किल | संवत्सङतेनेष् 

नरोध्नण सच्यते"द्ति डानि सपीारययि बेधविषये 

वैष्णवपिषयार्यन्य विषये द.भयाधिक्ये इाद्श्याधिक्ये च 

सपेपुरुषविषयाणि द्र्व्यानि। दथमोषिड़ाभ्यतुन्नाप- 

कानि च कानिचिद्वचनान्दुपकभ्यन्े तद्यथा स्कन्द् 

पुराणे “लयोदण्डां न लभ्योत हादशो यदि किञ्चन । 

उपोष्यकाद्शौ तत्र दशमोभिच्ितापि चेति" खटत्यन्तरे 

«पोष्य काद्शो तत्र दादथो न भवेद्यदि । दशस्यापि हि 

भिश्रौव एकादश्यंव धमंकदिति" ठह्द्वशिष्ठः “हा 

दशो खल्यखल्मापि यदि नखात् परेऽहनि | द्थमोमि- 

चिता काया मह्ापातकनाथिनोति” ऋणष्यष्टङ्गः ^“एका- 
दभो न लभ्योत सकल! दाद्शो भवेत् । उपोष्यंकाद्यी 

विधा कष्िसह्ालकोऽ्रवोदति” हारोतोऽपि “त्रयो 

दश्यां यदा नष्ट हाद्मोषटिकाहयम् । दशम्येकादशी 

विद्धा सबोपोष्या सद्ा तिथिरिति” एतादथानि वाक्यानि 

सर्वाणि आतुभयधिक्ये सर्वपुरुषपरिषयाखि एकादश्याधिक्ये 

त खां ग्टहस्यविषयाखि द्रष्टव्यानि नत्वे तानि वेष्णववि- 

याणि वेष्णवप्रकरणेष व्िद्धाभ्यतन्नाया अदर्थनात् । 

संपूक्षाद्ोपरिव्यागविषियाखि कानिचिद्वचनाग्युपल- 

भ्यन्ते । तद्यथा स्कन्दपुराणे "एकादशो भवेत् पर्णी 

परतो हादी यदि । तदांद्ोकादभीं ङ्गा हादथों ष्ठ 

पोष्येदिति" वथा काङिक्षापुराे “'रकाद्थो यदा 
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पृण परतो हदाद्थो भवेत् । उपोष्य हदशो 

तत्रं तिथि्धिः प्रथयत इति गाख्डपुराणे “पूण 

भवेद् यद् नन्दा भद्र" चेष विव्ैते। तदोपोष्यात भदा 

ख्यात् तिविवद्िप्ररत्तिष दत" | एताहशानि क्वाण 

वैष्णपपिषयाशि । दिनल्यश्रषयाखि क।निविट्वचनान्य् - 

पलभ्यन्ते । यदाद नारदः"“यदि देषात्तु संसिष्येदेकादण्टां 

तिथिल्लयम् । तत्र कतुयतं घुण्यं हाद्णोपारणे भ- 

बेदितिः' कूमेषराणेऽपि““दिद्टगेकदाशो यत्र तत्र खन्चि- 
ह्िगो इरः! तामेवो पवसेत् काममकामो विष्ण, ततपरः" 

षति अत्राद्यनयोदेशमौदादण्यौ मध्ये टकाद्शोध्येतदि- 

नत्रय यदापोति तदा परतो दादश दद्धिर ढि शभयं 

सम्भःति | तन्न यद्यृदधि्दा यथोक्नो' दिनत्रयखपोष्यम् । 

तदुक्तं एराणान्तरे ““{दनलयम्डते ! देषि नोपोष्या दशमो 

युता । संबोपोष्या सदा पुरा मरतख्ेत् नयोदशोति' 

हाद रकादशौ यद् लप्रा^दत्यनेन व्याखवचनेन परे. 

दयरुपवास इति पूर्वमेव निर्णीतः यद् त्वाद्यन्तयोरेकाद्शो 

तयोदणश्योभंध्ये इादीयिताव्थं दिनत्रय' तदा ना- 

रदेन ख्यते “रकादशो हादथो च रात्रिगेषे त्रयो. 

दशो । तत्र कठशतं इय त्रयोदश्या तु षार- 

णम्” | “एकादशो द्वादशो च रालिशषे त्रयोदशो । 

लिखख.या नाम सा प्रोक्ता ब्रह्महत्यां व्यपोहतोति?। 
नदेनदु ष्ण विषय" यतिविषयं वा दरटव्यम । ष्टस्य ठ 

तन्निषिद्गम् तथा च ज्ूर्मषुराये ८रक्षाद्पो हादशो च 

रालियेे व्योदथी । उपवास न कुर्वीत पतपौल- 
समन्वितः" एति प्रद्मुराणे “रक्षादशौो हादी च 

रानियेवे तयोदयो। त्हस्टृगयददहोरात्र' नोपोष्य 

तत् छताथिभिरिति'" यन्त ऋववष्टङ्ग णोक्तम् । “खवि- 

द्वानि निषि न लभ्यन्ते दिनानित । श्दूत्तैः पञ्च 

भिर्विद्धा साद्यौतेकादशो तिथिः | तद विद्धान्यन्यानि 

दिनाभ्य् पेद धः 1. पूर्वं विद्धा न कर्तव्या षच्छोकाद्- 

 ्ययाटसौ | रकछदर्यौ त कर्वीति चौयते इदो यदोति"” 

च्ल निभेधो यतिविषयः, विधिर्हस्यविषयः वेधवाद्धलये 
प € भ, श 

हेयत्वशङ्का मा भूदिति पञ्चमिभंत्तेरिल्युक्तम् । तदेव 

भानाविधवचनसख्य व्यरस्यापनप्रकारो बु त्यादितिः | चऋछन- 

या व्युत्पत्या मन्द्बद्धिरपि व्यवस्थापयितुः शक्तोत्येव । 

दय् पकासतिथिनिद्धपिता ॥ 

अवाधिकारी निष्यते तत्र नारद्; “ऋष्टावदा- 

दधिको मर््वोद्यपूर्णं भीतिहायनः | भुङ्ख यो भानवो 

भोष्देक्षादश्यां स पापलदितिः कात्यायनोऽपि 

“खटवषा धिको मत्वेभ ह्यणोतिन्य नवत्यंरः | रकादग्या- 

छपवसेन् पक्ञयोरुभयोरपोति" | चहस्यस्य त॒ शल. 

कादण्यामे् नियोपदाषः यथा कू्मेषुराणे एकादश्यां 

न भुद्ोत पत्तयोरूभयोरपि । बानप्रस्यो यतिद्धौव शुक्ता- 

मेव सद्ा ग्टह्ोति'" भविष्योत्तरेऽपि “एकादश्या नं भट्ोत 

पक्चयोरुभयोरपि । बरह्मचारी च नारी च $कतामेव खदा 

ग्टह्ोति" नारो विधा तद्या रव यतिधमं त्वात् | पति- 

ल्यात् पवस निषेधति विष्णु; “वन्यौ जोवति या नारो 

उपोष्य व्रतमाचरेत् । ऋायुष्य' हरते भन्तं नेरक' चैव ग- 

च्छतोति'' सलुः°"नाल्ति स्त्रीणां एथगयन्नो न ब्रते नाष्य 

पोषणभिति? माकौरहयपुराये “नारी खल्वनलुन्नाता 

भचर पिला छतेन बा} निषफलं त॒ भवेत् तद्या यत्- 

करोति त्रताद्कमिति"” आदिशब्दा ु वस्ताल1रगन्धव्- 

पाद्नानापर यदः भ्ठ: “इुषूपालङ्कारवस्ताख गन्व- 

धृपाहलेपनमिति? प्य रमत्या ब्रतादिष्वचिकारिणो 

भषति तदा कात्यायन, । “भाय प्यु्ेतेनेव अ्तादीना- 

चरेत् सदेति शुक्ाभेतेलयेवकारः शष्णंकादण्य शु7वाश- 

निषेधपरः । तथा च जरू्भषुराे ^“सं कान्त्या लष्ण पत्ते च 

रविश्क्रदिने तथा । रकादश्यां न कुर्वीति उपवासनञ्चपा- 

रणमिति"' गौतमोऽपि, “शआादिखे{हनि संक्रान्याससिते- 

कादशोषु च! व्यतोपाते कते श्राद्धे एतौ नोपसेद्ग्ट- 

कोति" खनन घनोति विशेषणं एलवतो दोषविधेषप्रतिपा- 

दना्म् तथाच पद्मदा “ंकरान्त्वापठ। रेन पारये- 

न युधिषिर ! | एकादश्यां च जष्णायां च्छं छः पल्लो विनश्यति? ` 

नारदोयेऽपि "इन्द््तयेऽकसंक्रान््याने्दश्य सितेतरे । 
उपास न ङर्वीव यदौच्छेत्यन्ततिन्धुरजिति" । अव सं 

करान््यादिषुपब्ासख निषेधः संक्रान्य्ादिनिमित्तक- 

ख । तथाच कात्यायनः “यकाद्शोष, र्णा रषि 
संक्रमणे तथा । चन्द्रष्र््परागे च न कुव्वोत्पुनवान् 

ग्ट | तत्मयुक्तो परास्य निषे धोऽयषद्ादहृतः, निभित्ता- 

न्तरथुक्स्य न विधिनंनिषोधनसिति जेनलिनिर(प 

“तन्निमित्तो पवाश्चख निषे धोऽयशदाद्1;। नादुषङ्गकतो- 

खाद्योयतोनित्यसुपोषणनिति'? | अयमथः एकादश्युप- 

वासस नियलात्स क्रान्त्याद्यपवास्ख चक्राग्यत्वात्काम्यो- 

पवासनिषेधे सति न निन्योपवाहनिवेधः सिध्यतीति । 

संक्रान्त्यादिनिमित्तचोपराम! छगत्तेनोक्तः “अमावास्या 

द्वादयो च सक्रान्तिश्च पिशेषतः | एताः प्रथस्तास्तिथ- 
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यो भालुवरस्तमरैव च । अनर स्ञान' जपोहोभो द्ेषतानां 

च पूजनम् | उपवासस्तया दानमेकेक पावन ख्टतनि- 

ति" ष्टह्स्यख त् क्त यामेव नित्योपवास इत्यम् । 

मैमिल्िककःम्योपवासौ ठ छष्णायामपि करव्यो | तत्र 

नैमित्तिकः खटत्यन्तरे पयते । “-श्यनौबोधनौसध्ये या 

सष्णक।द्शो भवेत् | सेगोपोष्या ग्टहस्येन नान्या कषणा 

कदाचनेति । क्राम्यस्तु स्कन्दपुराणे ““पितृष्णं गतिम- 

चिच्छन् शछष्णायां सुपोषपरेदिति' सनत्क.मारः “भा 

ज्वारेण संयुक्ता ष्णा संक्रान्तिस युता । एकादशो 

सदोपोणा ख्वसःपो तिथिरिति । मत्छएुराणेऽपि 

<नक्कादणश्ां त रष्णःयासपोष्य विधिवन्नरः । पुनानाबुः 

सण्डन्निः च षालाज्य' चस गच्छतोति"। दिनच्तये ववतो 

ग्टद्स्यस्यो पवासोऽपमि निषिद्धः तथा च पितामहः 

“एकादश्यां दिनत्तये उपधासं करोति यः। तख एनाविन- 

शन्ति मघायां पिर्डटोययेति"। भ्छएराखेऽपि 

“{दिनचपेऽकं संक्रान्तौ हये चन्द्ररथं यो; । उपवाख' न 

धौत पलरपौत्खसन्वितः" इति । टिनक्षयलच्छणं प~ 

शमाराणे“दौ तिष्यनाजेकवारे यञ्ित् ख सादिनक्षयः” 

दूति । वथिष्ठोऽपि^ एक्चिन् साषने त्वद्कि तिथोनां वित 

यं यदा| तदा दिनकचषयः परक्तंख्तन साङच्तिकं फलमिति "। 

फलमलो पवासव्यतिरिक्रदानाद्जन्य दरषटव्यम् उ- 

पवासस् निषिद्धत्वात् । शश्थे पिषवे किं कल्ंव्यभि- 

त्याक्षाङ्लावां बादुएुराणे पञ्चते "उपवा निषिङ्ख त॒ 

भक्तं कञ्धित्मल्मयेत् । न इष्यलयुपवासेन उपवासक 

चम्धनेत्› । “नातं इरिष्यान्नमनोदन' बा फलन्तिलाः 

चोरमयाभ्ब्, बाज्यम् । यत्पञ्चगव्यं यदि वापि कषः प्र- 

शस्तमत्रोत्तरशत्तर' चेतिः | उप्वासासमथस्त कभ 

क्रादोनि क्यात् तथा च खटति; ।.“उपरभासेत्व यक्तानाम- 

भीतेखध्वं लोविनाम् । रकमक्तादिकं कायमाह बौधायनो 

शु नरिति'। साण्ड यपुराणे “एकभक्तोन नक्तेन तयै 

शायाचितेन.च | उप्रासेन दानेन न निद्वादशिकोभ- 

बैदिति"। कू्पीएरायेऽपि ` (दकभक्तेन नतन चौणहुा- 

वरःचिषेत् । नातिक्राभेद्.7दथोन्त॒ उपवासन्रतेन चेति” । 

खटग्यन्रेऽपि “एकषभक्तन नक्तोन बालद्वाठरः िपेव् । 

पयोमूल फ ब्राऽपि न निर्हादशिकोभवेदिति"। भविष्ये 

षराणेऽपि "एकादश्या ्पवचेचचक्तः वापि समाचरे- 

दिति निलयक्षाम्ययोर कास्तु प्रतिनिधिभिव्रंतङ्कारयेबुः | 
वथा च विष्ण रद्य `'असामा््छं शरोर तरते च स्च 

पस्थिते । क।रयेद्मपलीं वा एल" वा विनयान्वित- 

सिति" । पैठीनसिः "भाव्य प्य्तं कुयाद्ा््धायाच 

पित्र तम् | असामर्थ्ये परसताभ्यां जतभङ्गो न जायते? 

षति । स्कन्दपुराणे ‹धुल्ल' वा विनयोपेतः भगिनीं भ्ा- 

तरन्तथा } एषामभावणवान्य' नाद्यमणं विभियोजयेत् ̀  । 

्न्यल्रापि “भ्वातरं भागिनो शिष्य कारयेद् बराद्मणादिभि 

रिति" । खटत्यन्तरोऽषि ““पिरमादपतिभ्वाटखच य 

शव्यं भूभजाम् । अद्यं मपोषित्वा खयन फलभागभवे- 

दिति" कात्यायनः; | "पिदमाटसखदश्वाटयुर्वयः च 

विशेषतः । उपवास प्रकु्बाणः घुर शतगुणं लभेत् । द्- 

कणा नान्न दातव्या शुश्रूषा व्ह्िताचसा। नारौ 

च परतिसदिश्य रकषादश्यामु पोषिता । ण्यं शतगुणं 
प्राह्धस्ःनयः पारद्भिनः ।  उपपाखफल"तखखाः पतिः 

प्राप्रोव्यष चयम् । राज्चस्यक्चनियाय च रएकादण्या. 
सूपोषितः। इरोधाः चनिया फल पाप्नोति 
निञितम् | पितामहादोददिष्य रकादण्यास्पोषणे } ठते 

ते ठ फलं षिप्राः। समय 'समवाभ्न युः । कत्ता दशयुणं 

पुण्य प्राञनोद्यले न सशयः । यसदिश्य कत'सोपि सं- 

पृषे फलमा यादिति"'। प्रतिनिधौ च कदिदिभेषः 
खटतौ “कास्ये प्रतिनिधिर्न नित्ये नैमित्तिके च सः | 

कावये्ुपक्रमादह्ं' कचित्रतिनिधिं विदुरिति" अयमर्थ; 
नित्यः नेजित्तिकं च प्रतिनिधिना पक्रम्य कारगरेत् काम्य" 

त॒ खसामथ्ये परीन्तय खयमेबोपक्रम्य कुव्यात् अताभर्ये 

उपक्रमाः प्रतिनिधिनापि तत् कारयेत् | 

उपवासाकरणे प्रायश्च ख्यते “अश्म्याञ्च चतु- 

द्यां दिषा भुनव चरेत् । र्कादण्ां दिवा राल्लौ 
नक्तञ्चंव त॒ पर्वणोति" ख्टत्यन्तरे “अक्त परदये 

रात्रौ चतदंष्यषटमोदिविा । एकादशामहोरालः रबा 
चान्द्रायणञ्चरेत्” । 

अथ काम्योपप्रासक्रमः तनाङ्किरा;ः “सायमाद्यन्योरङ्खोः 

सायं प्रातञ्च मध्यमे । उपवासफलं मर् जंडा'्गक्तचत्- 

यस्"इति। देवलः ““द्यम्यामेकभक्तस्तु सांसमेघनवर्जितः 

एकाद गोश पवसेत् पर्योरुभयोरपि। देवतास्तस्य तुष्यन्ति 

कामितं चाद्य सिध्वतीति 'दहश्यतिरपि “दिवानिद्रा प- 

रान्न" च षुनभीजनमेयने | च्लौद्र' कांखामिष' तैलं हा- 

श्याम वर्ज बेदिति"' क्रुमएराये “कांख माख' मरा 

चशकान् कोरद्रूषकान् | शाकं नध परान्नञ्च व्यज्ञदुपव- 

सन् स्त्ियसिति" खरश्यन्तरोऽःप “थाक मांसः भङरांख 
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नभौ जनमे यने । दय.तमन्यम्ब्, पानञ्च द् गम्यां व व्णवन्त्य 

जेदिति""विण् धभ ररे“ अवन्प्ाष्यान् हि सम्भाष्य तलख 

तसिकादलम् | अमलक्याः फलं वापि पारणे प्राश्य शुध्यति" 

“असङच्जलपानं व दिषाखापच्च नैयनम् । ताभ्बल चं 

मांसं वच्लःयेत् ्रतवासरे "इति च | वसिः“उपवासे तथा 

श्राद्धे न खादेद् दन्तधावनम् | दन्तानां काषसंयोगोहन्ति 

शप्र कुलानि चेति'"दन्तधावने प्रायचित्तं च विष्ण.रहसे 

“चाद्धोपवाखुदिष्से खादिता दन्तधावनम् । गायत्राः 

शतं पूतमम्ब् प्राश्य विशुद्धयतोति" हारोतः 4पतितपाष- 

खडि स्तिकरम्धाषणमन्तान्ञ,लादिकशचपवासादिष बज- 

बेदिति'' शर्म एुराणे र्बाहि्मा मान््यजान् तिं पतितञ्च 

रजखलास् । न श्छ गेद्धाभिभाषेत मेच्येत व्रतवासरे' इति 

विष्ण रये “खटत्याखोकनगन्धादिखादनं परिकोत्त नम् । 

चऋद्चख वजयेत् सव.पासानाद्चाभिकःङडःकणम् | गालाभ्यङ्गः 

चिरोऽभ्यङ्ग' ताम्ब.लं चालुकेपनस् । व्रतस्थो पच्छयेत् सप 

अद्धान्यतर निराङतभिति" बद्माख्डपुरां "कांस ' मांस 

रां सतौद' लोभं वितथभाषणम् । व्यायामन्च प्रवासञ्च 

दिगखप्रः तथाञ्नम् | तिलपिदः मद्रा दादथे- 

सानि रैष्णव; । हाद वर्नं येद्धितयं सवपापः प्र- 

च्यते” इति । 

रकादण्यां 

कात्यायनः 

भनेत् । उपवा" तदा कु्वादाघुय पिटसेवितभिति" 

तथा “लातापिललोः चये प्राप्रे भवेदेकादथो यदा| 
खभ्यच्यः पिटदेवांस्तु आजिघुत् पिदटसेवितमितिः' 

यत्त, वचनम् “वरां त्वा वयो विप्रो न भुङ्कते पि- 

सेवितम् । इविर्देवा न ब्टहृन्ति कव्य पितरस्तथेति" 
तदेकादयोव्यरतिंरिक्तविषयम् खाघाणेनापि भोजनकार्य' सिं- 

ध्यति तख भोजनका्यं विधानात्” 

खलक्ादौ दानाचनरह्ितदपवासमाल' कुयात् तदुक्त 

कम्ब पुराणे "काम्योपवासे प्रक्तान्ते त्वन्तरा सतद्हतके । तत्र 

साम्यं जरतं कु्व्यात्द्ानाचनविवलितस् द्रति वरापुराणं 

ष्तके च नरः ्लात्वा प्रखम्य मनसा हरिम् | एका- 

दण्यां न भूङ्कीत व्रतमेव न लु्यते । ्डतके न च भुङोत 

एकादण्ं सद्ा नरः । दादश्चान्तुः समच्रौयावृक्लात्वा वि- 

चय् प्रणम्य चेति?" तन परित्यक्त देवार्चन खछःतकान्ते 

कुत् तदुक्त" भल्छ एुराखे , “खतक्षान्ते ग खात्वा पूना- 

जित्वा जनाहूंनम। दान दत्वा विधानेन व्रतद्य फबस- 

राङ्क सत्वापि न भोक्तव्य तदाद 

२७५. 
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अ.ते” इति ! स्तीणं रलोदर्भनेऽपि न द्रत्यागः किन्तु 
देवताञ्खंनादिरद्ित' तकाद्ािषोपवासमाल" कायं 

तदाह एल सलः 'एक्षादशयां न मृङ्धीत नारी ह रजम्ब- 
ऽपि""दति । ऋष्यण्टङ्गः “शप्रहत्तेऽपि रजसि ग चाच 
हाद्थोव्रतभिति" | सत्टव्रतोऽपि “प्रारव्धदौवतपशां नारो. 
णां देदरजोभवेत् | न तलापि व्रत खाद्परोधः कदा- 

चनेति" शुङ्धनन्तर' देवताश्नादिक कुर्यात् तथाच 
ख्टतिः “खात्वा भद खतुथेज्कि शुडा सात्परिचारण्ये । 

पञ्चमेऽहनि शुडा श्याद्देवे पिल्ले च कष्यणोति" 
निन्योपवासप्रकारो विष्ण रहदयेऽभि हतः“अथ निव्योप- 

वारो चेत्यायः प्रातर्मुजिक्ियाम् | वर्जवेन््तिभाञ् 
विप्रः संप्राप्ने हरिवाखरे” इति ब्रह्तरैवत्ते$पि “रति 

वित्ताय कृवौत निग्यमेक्षादथोव्रतम् । वियेषनियमाथक्गो- 

निग्होते न्द्रियः चहाख- 

हायोविष्णुतत्मरः । उपोष्येकादथौं पापान् च्यते नान्न 

खयः" | शक्तौ स्यां नियभानाचरेत् तथा च कात्या 

यनः "“शक्गिभांसतु ततः क च्ियमं सषियेषणमिति” 

यदा द्ादथपां चवणनशनम्भवेत् तदा शष्खंजादयो- 
भपि परित्यज्य दुादशयाभेवो पवसेत् तथा च नारदोये 

"शक्ता वा यदि षा क्ष्णा दुादशी चखर्णान्विता । 

वयोरेवोपवाखश्च त्रयोदश्यां च पारणभिति 

“कद थान्त्वविद्गायां स"प्राप्ने शआव्ये तदा| उपोष्या 
दुद्थौ शु सव्वं पापचयाषेति” यद् पारणपर्याप्ना 

दुदथौ ख्याच्तदा तद्यप्मेव पारणा कायान तु नयोदणयां 

तदुक्तम् "भवेय न्योदशपां द्ादथपास्तु कलादयम् । 

ददश द्ादशौहन्नि लयोदश्पां द पारणम् । कलाद्य 

लयं बापिदुदशौन त्वतिक्रभेत् । पारणे रये नुं ति- 

चिस्तात्कालिकौ ख्टतेति? नतु हादययतिकमेऽपि नास्ति 

दोषः “खा तिथिः शक्या न्नेयेति “वचने साकल्य विधा. 

मादिति चेत् भवं साकष्यष्य स्लानादिषिषयत्वात् 

बाक्ययेषे"'क्ञानदानजपादिष"इव्यभिधानात् । पारणेत 

खाकल्यतचनं न प्रवर्तेते ““तिचिस्तात्ताखिको न्येत्य क्त: 
व्छल्यद्वादशोकाखे यदा पारणन्तदा सद्भिः प्रागेव 

सर्व्वः. क्रियाः कर्तव्याः तदुक्त नारदोये “अल्यायामथ 

चिप्रन्द्र! दृादशयामरुणोदये । स्ञात्वाचेनाक्रियाः काया 

दानहोमादिसि युताः । रतस्मात्ारप्यादुषिप्र ¦ प्रत्य.वे- 

सानमाचरेत् । पिटतपेणखयक्त' खलपां शा च दु7- 

द्थोम् । भहाद्ानिकरो ह्येषा दृादधौ ब्िता च 

$्होरान भु्तिवित : } 

नद्या 
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च्वाम् | करोति धण्यहरभस्त्ातेग सरखतोकि' गरूड- 

धवराशेऽपि “यदा खल्या हादयो स्यादपकषेभजेर्भवेत् | 

प्रातर्मध्याङ्किक द्यापि रन «्रादपकम णमिति" । स्छान्द् षरा- 
चवे <णि^धयदा भवरेदतोवाल्या हादथौ पारण्णादिने । ऊषः- 

काले दुयं क्यात् प्रातमेष्याङ्किकञ्च यदिति" तम् पारणा 
सम्भवे अद्भिः पारण्डुय्यात् तदाह कात्यायनः “सन्या 

दिग्भवे चित्यः पारणन्तु निमित्ततः} अद्भिस्तु पार. 

चित्वाच नेटि कान्ते भूजिभे दितिः" देवलोऽपि “शङ्कट वि- 
अने प्राप्रे दादश पारयेत्कथम् † । अद्भिस्तु पारणद्ुया- 

ष् नभुक्तः न दोषरदिति ›। यदा कलयापि दादौ नास्ति 

सद ल्रयोद्चपामपि पारणडकयग्यात् तदुक्तं नारदाय 

“ल्रयोदथयां ठ शुद्धायां पारणं एयिदीफकम् । चतथन्ता- 

धिकं वापि नरः 'प्रारोखश'शयभिति"। पारणच्च न- 

बेद्यभिच्रितङः वयात् तदुक्तं स्छन्द्एराणे “त्वा चेषो- 
* पवाषन्त योऽति दादय,दिने। मबेद्य' त॒चसोभिच' 

इत्याकोदिषिना थनज्ति ` । 

असमेकादणां यान्द्, प्वाशप्रतिनिषिङ्पाखि एकभ- 

क्रनक्तायावितदानाजि तैषां प्रतिषद्युक्गन्यायेनोप- 

वाङतिथावेवादशान", यनि त॒ खतन्न्ाण्येकभक्तानक्ता 
दोनि तेषां पृष्व न्यायेन सध्याङ्कादिव्यापितिचिपहण- 
पराम दयमोविद्वा प्रतिभिष्यते दादशोकल्े “पु्वविद्वा- 
दिभा्ेन नन्दं पृषोमपि व्यजेत् । यदोच्छेदात्मसन्तान' 
जियनेषु चत्ष्वं पि। नोपोषितं च नकत नैकभक्घमयाचितम् । 
गन्द्ावां पृणविड्ायां वयादंश्चवःमोहितः । रकादधो 
दता शस्ता ददथ सष्ठपोषणे | नक्तो चायाचिते नित्य- 
भेकभक्ते ववाऽनष | । नज्घस्चायाचित' तात ! नैकभक्त- ` 
षाहरेत् । दथमौसह्िते दानमनथं इरिवासरे, इति 
-दिनाङ्न साचरप्ररदुररिययंः । रुतदेवाभिप्रेव्य''दिकपञ्च 
दशनिष्वयति ' उदाहृतम् । तथा “सास्रे 
बेधोऽयं बाधते व्रतमिति" रतद्रूनभेे त॒ तिवयन्रष- 
ऋध्याङ्ादिव्याप्रि होतव्या" । | 

अलाधिकारिवि्ेषः इरि०भण खाम्नेये ““्यहस्योव्रह्म 
रोवा अाहिताग्नियैतिस्तथा } रकादयांन भष्चोत 
पच्चयो रुमयोरप्रि | पाद्मो चर खणड “व्या ना मामा शा- 
च ्छोणाञ्च दरवचिनि! एकदग्बुपवाससतु कसव्योनाल 
इयः” | `'रत्ात् कार्ाद्विप्रं , रकाद्था हपष- 

` खम् । कुर्यान्नरोवा नारी वा पश्चयोरुभयोरपि” विष्णु- 

धन्यो सरोयम् "वेष्डवो वाय येषोवा कु्ोरेकादशोव्रवम् "। 

खगैरपुरा्यम्“'दैव्णवोवाय भैषोवा सौरोऽष्ये तत् सेमा!चरेत्" - 

ष्कान्द्स् | “न शेवोन च सौरोवानाश्रमो तोर्धसेवकः । 

योभखन्तो वासरो विष्णोः अपचाद्धिको हि खः। 

विप्रिय तेनजेगोरि | ठत दुर्न पापिना। मद् 

भक्तिबलमाचरित्व येन भक्तं हरोदिने? । “विधवा या 

भवेन्नारो भश्लोतेकःदशोदिने । तश्यास्तु चकत नश्येत् 

श्व.द्लया दिनेदिने" कात्या० । एकाद््गो विना 

रर्ड। यलिञ्च महातपाः \ पच्यते दान्वतासिख् 
यावदादूतसख क्स्" नारदंयम् | ““सधवायास्तु पत्य 

चमल्या सह वाधिकारः | “सुतर सभाग्यश्च खजयै 
भक्तिषयुतः। एकाद णयाखपवसेत् प्योख्भयोरपि" 

विष्ण् ध | तदनुमत्या सधत्राया अधिकारिता कालमा० 

दर्भिता। 

"वैष्णवखोभयप्तयोर्जित्याधिकारः यथा वन्त्वसागरे । 

यथा शकता तथा लब्णा यथा कष्णा तथेतरा । दल््ये ते 

भनुते यस्तु सप वैष्णव उच्यते" एवमेव एभ्तेऽरषु° । 

“व्याधिभिः परिमूनानां पित्ताधिकथरोरिष्णम् । 

लि 'दषांधिकानाञ्च नक्तादिपररिकल्यनम्ः' माकी° षु०.। 
प्रायुक्तकामाधरमतातुखारियेकादश्योव्रतकालादिव्यवस्या 

| सवदेणवासिभिः प्रायेणःद्ियते। गोड्निवासिभिस्तु रषु- 

मन्द्नोक्ता व्यवस्थाद्ियते । तन्यतसिद्व्यवस्या वै रकाद्चो 

तन्तव चनजातादचुसम्बेय तत्र ख लेपस्ततरं दर्थितो यथा 
“ततर संक्ञेषः पारणादिने दादभोलामे सवण पूरी 

त्यक्ञा खण्डाछ्पवसेत् तदलाभे स्टष्टो पूव्यां तद्न्यःपरां 

विषकषापि। दात प्कंदिने दयभ्यां उन्तरदिने 
हादश्या युक्त कादशो तदोत्तरादपोष्य हदु पारणं 

कृग्यौत् । परद्नि हादथानिर्गमे लयोदथप्रामपीति। 
यदा त खर्यंद्यानन्तर दथमोदुनेकादशो अथ च परर. 

दिने न निःसरति तदा तां च्य इादश छपश्रसेत् ¦ 

( अत्रपभाधवमते भेदः) यदात दयौद्यात् प्राक 
कालोनदशमोविङ्िकादशी परदिने न निसरति तद्7 

ताश्चपवसेत् । धद्ा तु तथाविधा सतो परदिनेऽपि निः- 

सरति तत्परदिनेिच हादशथो तदातां विद्धाय खगडा- 

खपोष्व दादथपां पारयेत् । यदा ठ पूव्वदिने तदि्गका- 

दथो परदिने च इादथो तदा ष्टिदर्डाक्िक्नां. विद्धा 

शगोष्य परदिने इादशथयाः प्रथमपाद्हन्तीष्यः पारयेत् । 

वै्णवस्तुः तत्रापि शुक्कपचे परा्पोष्य त्रयोदश्यां वार- 

यदिति । 
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सव्वं रष्णोकादयं वैष्णवानां सपुच्नाणां 

ष्टक्स्तानामम्यपवासोनित्यः । बाह्यण्ख त॒ विधेषतो- 

नित्यः | दैष्णवेतरेषान्त॒ तादशथानां | 

नौषु लष्णकाद्थोपषृपालोनयः। अषुच्चातां ब्टह्हि- 

शान्त सर्वाखंव नित्याधिकारः | काम्योपव्रासेत् चख- 

पिेेसेव सर्वयेभामधिकषारः । नित्योपवासे त रविं- 

कऋमादिदोषोनास्ति ऋटान्द्ाद्धिकोभत्रौहापू खा शोतिवत्~ 

शरोनित्याधिकारो धिधवायास्तु सर्व्वाखे व निव्याधिकारः । 

छल मलमासादिदोषोनाखि | यथा च्योतिः परा- 

शर; “नादिदेवतद्धाखठ कालटोषोन विद्यते | नित्य 

स्वाध्याययोगे च तचवैकादथोवतेएकाण्तण्रषु° | 

` चल विेषोदेमादरौ स्कान्द । “एकादशो कला यत्र हा- 

दशो च च्तयं गता | नक्त तत्र पवर्त नोप्रवास 

ग्टद्ाशरभो> | आत्रोप्वासविधायकसामान्यथासत्रख 

गक्तविधायकर्वियेषयास्तेणय बाधः । “रक्ादथौ कला- 

ष्येका दाद्शो यन ल्ष्यते । तलोपवां कुर्वीति निष- 

काभोविष्ण् तत्परः” तत्व च्कान्द्म् । “वत्र पूर्वापर- 

बख्नपय्यालोचनया नक्तविधान' कामिनः काम्योपवासख 

जरतंविषयं, निष्कास, नित्वोपाहाधिनो विष्ण॒परायणख 
ष्टङस्थ्याप्युपवास : " ए० त° रषु | वाचश्छतिमतै 

“निष्का मस्तु ष्टो कु्यादु्रंकाद्थों तथा । सका- 

मस्तु तदा पूरी कुथा द्लोधायनोऽत्र रोत्” विष्ण् रुहखाव् 

सकामेन तत्र दयमोविद्धा कायां निषक्तभेण हदाद्शो- 

युक्तो पोष्ये तिभेद्ः । 

बेधविषये हेमाद्रौ त सादषटिकानयोक्रिरटाविंथति- 

सानरार््त्रिविषया म्त्तरास्तु राल्रीरपेच्छय चनसोष- 

टिक्नायाद्या “निशःप्रान्तेतु यामाङ्खं देववादित्रवादने | 

सारस्तानध्ययने चारुणोद्य उच्यते इति 'रुरतेरिव्यक्तम् । 

डेनाद्भिमतालुसारेण निख् °सि० एकादशोभेदा अहटा- 

दशेयुकत तद्वयवस्था वलोक्ता यया 

“शुद्धा विद्धा दयो मन्दा त्रेधा न्य् नसमा [धकः । षट्प्र- 

काराः पुनस्तथा दादश्य नसमाधिकाः'? इत्यरटादथेकादयो 

भेदाः तत्र शुङ्खाधिकन्य नद्रादचिका शुङ्खाधिकसमहवाद्शिका 

च सकायैः पूषा निःकामेरुत्तरा कायां “प्रथमेऽह्नि 

खंमू्यो{वि"” पू्ेक्रख्कान्द्ात् ('ऊनदाद्धिकायां व विष्णु- 

पोलिकामेरपवाशद्यं कार्य्यम् “सपृरोक्रादथो यन प्रभाते 

नरष शा । खुष्यति दादयो उच्िचुपवासः कथं मवेत् ?। 

ऊपोष्ये हे तियो तत्र॒विष्ण् मोनतत्पर रितिः द्वि 

ोक्तेः ।“शएङ्न्य.ना शुद्खाधिका शुद्समा विषवन्यना शद 

समाधिकहादचिक्षा च सवेषां परवति” हेमाद्धिः मद्नरुलन 

ठ शद्ाधिका पररा। “सपूर्केकादयोयलति" वधकः । 

“शुद्धा यद् समाङ्ीना वमा होबाधिकोत्तरा । एकादशी. 

छपवरेन्र शुङ्गा दंष्णवोमपोति""खकान्दात् च्तर शुद्धा रका 

दशी, उत्तरा हारशो ` नवेरेकाद्यो विष्णाविति""नारदो- 

केच । यत्त “विद्धापि च विदा खादिति पद्मर् 

तच्छ ब्ाधिकापरम्। यतत, “सं पूर्ौ्ादयो त्याच्या परतो 

दादयो यदि । उपोष्या हाद्शो शुद्धा दादश्यनेव पार- 

णम्" इव्यादि तद्जेष्णथरस् । ्यात्तौन त पेवेलक्तस् । 
विन्य ना समदादथिकाव छहच्वणां पुलवतां च पराश 

न्येषाञ्च पूवा | एलवतोऽपि पूति मदनरत्ने । विद्धसमा 

समदादशिकोनद्वादभिका च हषठशुभिः पराऽन्यः पूवां 

कायां ।‹द्चमो भिचिता पृ हदशो यदि लब्यते | शु- 

हेर हादभो राजन्न् पोष्वा मोच्काङ्किभिरिति"' व्यासोक्तोः 
मोच्काङ्किपहणादन्येषां पूर्वैव | “पारणा न ल्येत 

बादथो कलयापि चेत् । उदनो दयमोशद्िष्यपोधयैर-- 
दशी तिथिरिति" ऋष्यश्टक्गोक्तेच | विद्धाधिका समद 

द्शिकरा च सर्वेष परष स।धबभते त्वत ब्टद्िणः 

पूवा यतेरस्तरा “सवेन कादथो कायां हदादशोभिचिता 
नरैः | प्रातर्मव्हषाभावा अतो. निलसपोषश्मिति" 

पराद्मोक्तः। विद्धाधिका न्य नहाद्शिका भोच्चपरोः विष्ण 

प्रोतिकाभः पराकाथां ब्ट्हस्येन तु नक्त कषायस् 

एकादशो हादथौ च राल्िरेषे त्रयोदशो | उप्रवाशं न 

कुर्वीत पलपौलसमन्वित” इति कौ्ने द्नि्ये खपवात 

निषेधात् । ““दभस्येकादणो विह्घा दृादथौ च चयं 

गता । चोथा खा दुाद्थोन्नोया नक्त त ब्टह्िशः सरत 

भिति?" इडयातातपोक्तेख र्टड्हिणः प्ैलोपवाखः । ख~ 

काट्थाः शखन्य नत्वे शडसमत्वे वा द्ादश्डा न्य.नसम- 

त्वयोरेकादश्याटपवासः | यानि तु ^“दयब्यचुगता हन्ति 

प दाद गद्ादसोफलम् } धर्मापत्यधनाय् "षि ल्योदशपं 

पारणभिति'" कौर्मादोनि दथमोवेधनयोदः पारणयोनि- 

सेधकानि तानि बिद्ितभिच्रपराणि, लं मूखवचनानि 

तद्व्यवस्छा चाकरे प्नेया । यत्त कालहेसाद्रौ"“ब इवाक्य- 
विरोधेन सन्दे हो लायते यदा| द्षदथो त्तदा ग्राह्या 

त्रयोदशा तु पारणिति'" सार्कणड योक: “खन्दिग्धेष 

च वाक्येषु ददशो रुहमोवयेत् ! विवादेषु च शेषु दुा- 

दशमां शपोषयम् । पारणं च लयोद्गयामान्तवः ना- 
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भक्नो शपे ¦ "इति प)द्मोक्तोख बेधसन्दे व्योतिष्द्ं वि 

प्रतिपत्तौ बा षरा काण्यम् । तरुवैष्णवविषयस्'” 

"अयाल्लोपयुक्रः [कश्विदच्यते। तत्र दशस्यामे- 

आदथःयोगे द्थभोमध्य एव भोजनम् | “एक 

भृष्ोतेति'' तद्या एष निमित्तत्वात्, “निषेधस्तु नि्टत्तात्ा 

कालमालभपेचत" इति टेवलोक्तञखच | केचित्त एकादशो 

ब्रताङ्गत्वेन परवेद रेकः. क्तविधानद्धिस्णुटे च विषये नि- 

चेधानवकागेन काम्यव्रताद्को न भोजनगनिषेध प्रवत्तते ति 

मैकाद्सोमध्येऽपि पुषैदिने भोजनभिन्याङ्धः निख ° शि °। 

तलौकःद्योदिविसे श्राद्प्राप्रौ विशेषः नि०खि० उक्तः 

द्च्यादि प्रायुक्त 

कान्यायनवाक्यमाशित्य उपवासदिनेचाइ' कत्वा चाङशेष 

शाणं काथय मिति व्यःस्वाप्योक्तम् ¡ “हेमादरय दिश निब- 

ग्वे ष्वम् । एतेनेकादथोनिमित्तकं व्वा दादथयां काय. 

दशां न 

भाधदीये ^'उपवासो यदा नियः" 

जिति" बदन्तः परास्ताः किञ्च, गहालये । शक पञ्चः 

सकलः पृज्छः चाञ्चषोडशकं प्रतोति, छत घोडशत्यम् । 

पौषेक।द्थं च मन्वादिश्राद्ग', चयाद्धापरिन्नानेष क 

ष्णकाद्यःां विदितं श्राद्ध बाधितनेव खात् । यदपि 

खटतिचन्दरिकास्य' पठन्ति| “खन्ञाचितानि पापानि 

लद्धोक्त दत्रेव वा । भव्जन्ति पितरस्तख नरके शाशतोः 

शमा दति | दस्यापि रागप्राप्रभजिगोचरखय वधं चाङ्ध 

मोचरयतां भद्त्पाहसभित्यलम् ! योऽपि “अशतचाद्ग- 

निचय जल{पर्डविनाङताः'' इति कघुनारदोये एका- 
रि $ ४ भ 

द्थपरां चराङ्कादिनिषेधः ख सातापिदटभिद्धविषयः पूबवाक्य 

तदट्पहणात् 

रिमक्तिविखासातुखारिणस्तु वैष्णवदोच्तावतां तदहनि 

श्राद्धनिषेधः हादश्यां तत् करणोयभिति वदन्ति यथा 

“"अयोपवासद्ने चाद्निषेधः। पाद्मे एष्कारखर्ड ८“य- 

काद्चग यदा राम श्राद्धं नेमित्तिकं भवेत् | तहिनं त 

परित्यञ्छ हद!दशणदां खराद्गमाचरेत्”। तत्रंवोत्तरखणड 

“रकाद्ययान्तु प्राप्नायां भातापिनोग्डं तानि । दाद् 

दषयां तत् प्रदातव्यः नोपवाखदिने कचित् | गह्धि- 

लान्च' नचाख्रन्ति पितरच दिनौक्सः?। स्कन्द् 

५“एकरादयो यदा नित्या शाङ्ग नैमित्तिक भवेत् । उपवासं 

वदा क्यात् दादश शराद्गमाचरेत्?' ] व्र द्धारेवत्त“। 

“बे कृष्यन्ति भहोपाल ! श्रा त्वेकादयोदिने | बयस्ते 

भरकं यान्ति दाता भोक्गा परेतकः” | षुरिभक्ति° 

कैतवाक्याजि | 

^“र्काट्शः1 यदा रामेत्यादिन। उपवाशदिने श्राङ्ं नि- 

षिड़म् । यद्ध स्कान्दादौ ““चाइ्गदिनः समासाद्य उप- 

बालो यदा भवेत् । तदार्त्वात॒ वै चाद्खं भृक्गयेषन्त 

यद्गनेत् । तत् स्य दन्ते पाणौ ग्टहोतवाच्चः शिखि- 

ध्वज ' । अषज्जिघ्रे दनेनाय भवेत् चाद्ं शिखिध्वज , | 

पितृणां हश्िद' तात ! ब्रतभङ्खो न विद्यते” ष््यादि ॥ 

तञ्च वैष्णवेतरविषय' भन्तव्यस् बेष्णवपितष्यालपि श्री 

विष्ण॒दिने खाङ्गभत्तणायोगादिति"” तदोका । 

अतरद् बोध्य ख्दतिवन्द्रिकास्यषचनेन हरिभक्तिविखास. 

छतचवनचतु्येन च उपशसदिने च्राद्धनिषेधात् प्रागु 

कात्यायनस्कान्द्ादि्विचनेन श्राटशषभोजनासभ्भवेऽपि 

खाघाणमालाङ्गकतया च्राइविधानात् परस्परं विरोधस्त- 

योषिरोधपरिह्धाराय करभे विषयकत्वमवश् कल्यनोय 

तदना तद्परिहारात् त्र वैष्णबेतरविषतया चषा 

खाङ्गशरादधख, वेष्णवविषयकलया च चाद्निषेधस्ध कलनं 
युक्त न च विनिगमनाविरह बेपरोन्य' शद्धनोय' 

वैष्णवस्य सत्वगु्णाधिकविष्णोः सेवकत्येन सासिविकषुरा- 

थोक्तविधेरोव साद्यतया सालिकषरारष च पाद्म को- 

त्तनात् वैष्णवैः पाद्मोक्गविधेरेव पाद्यतौस्व्विन स्कान्द्ख 
तामसत्वेन तदुक्तविधे खतरे खौ हातौःचत्येन च वि{निगममा- 

सम्भवात् पाद्मस्कान्द्योयथा सातिविकतामसत्व' तथोक्म् '* 

मात्य कौम तथा लङ्गं >ेव' स्कान्द तयैव च | खाग्ने - 

यञ्च षड़तानि तामसानि निबोधत | वेष्णव' भारदोतच्च 

तथा भागवत शभमु | गार्डद्ध तथा पाद्मं वाराह्शु- 

भद्शने । सात्विकानि पुराच्यानि विन्नयानि शुभानि षट? 

पद्मपुण । एवञ्च सति पाद्मराक्यख्य वैष्णवविषयकत्वनि- 

खये श्कान्द्कात्यायनादिवाक्यद्य तदितरषिषयत्व' निद 

यते । निरतेयसिन्ध् संता ाद्धनिबेधवाक्यख भाता- 

पिद्धच्राङ्गव्यतिरिक्रषिषयकत्वं यत्कल्पित' तन्न मनोरयमं 

पाद्मोक्गवाक्ये गङ्िताच्नं म ब्टहृन्तो पितरद्ति पिदढमान- 

स्ाप्रहणोक्तः सञराद्द्येव निषेधात् मातापिलोष्डताङ- 

मात्यादिपद्मोत्तरवचने तयोरपि चखाङ्धनिषेधात् । तेम 

कंशुतिकन्यायेनेतरख्राङ्खयापि निषेधः सपपन्च टव। किञ्च 

ओषभो जगनि मित्तकालयोरङभयोष्यरङ्गतय। खः सानां भेष 

भोजनद्धपाङ्गबाधः वेषणवानां ठ कालबाध इत्य भयोरपि. 

एकतरबाधस्य शास्तरमोधिततया न दरूषकत्वम् । ख्तेरपि 

खस्तोदया दिनिभित्तकोपवास{दने खाद्खं निषिध्य पङ्णात् 

षरेवयुः च्चविधानेन काखदपाङ्गगाधस् तन ष्तोकारात तद 

एका 

^ ऋ का = स क पाकक्ाय 
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दवापि एकादश पातदिनवःभदिष्डताडद््पकालबाधेनो- 

त्तरदने चाडविधानेनावंषभ्यम् | तथा च ““सस्तोद्ये 

यदा चन्द्र प्र्यबद् सशचपरस्यितम् । तद्दिने चोपशासः खात् 

मरत्यवदं त॒ परेऽहनि“"सस्तावेवास्तमानः तु रवोन्द् प्रातो 

यदि । प्र्यब्द्ं ठु तदा काये" परऽहन्येव सव्ैदा” नि० 

ि०तवचनैः निमित्तकालबघेनापरेदाः च्राद्वकालः। ¦ 

एतेन रएकादट्शोत्रतदिवसे आाङ्निषोधे विन्नपतितचराडख 

कष्णैर्श्यां पिधानम् अचयुकलब्णपच्चनि मि कषोडश- 

खाद्कविधानञ्च निर्विषयं खादिन्यापत्तिरपास्ता विषयभेदेन 

व्यास्थासम्भवात् । तयाह्ि विन्नपवितच्ाङ्धे च्रा- 

दइकालव्याप्नंकाद्थोतिथिमात्रसख निमित्तता तख व्रत 

दिश्सात् पू्बेद्य् रपि कदाचित् सम्भवेन तद्रूपविषय- 

खाभेन निविषयत्वाभावात् कविदेकदिने ततृप्रसक्तावपि 

सामान्यसखखेन प्रटनत्त शास्त्रय उपवाख्द्नव्यति्रिक्रतिथि- 

खश्डविषयकत्वकल्यनेनाविरोघः । किञ्चात्र कर्मेदेन- 

व्यनस्या्व पपद्यते वेष्णनेतरसपुवग्टहस्यसय लब्ण॑ काद्- 

श्य पवासखय नित्यत्वाभावेन तत्पर च्राइविधानं, वैष्णव 

विषयः खाइनिषेध इति कत्तुमेदसम्भवरात् । चअश्चबु- 

कठंणपक्तनिभित्तकभोडयश्राङविधानसपि न निर्विषयः 

तियिद्धासादिविथादेकषावनदिथसे त तद्रविह्ित्राइद्य- 

वह् वंद: दादश ्ाइ्दुयक्रणोन धोड्स ख्या- 
पत्तिंसम्प्व्ात् | पौषकाकाशाद्ध्पमन्वाददिनिसित्तकच्राञ् 

द्यापि नैभित्तिकतया मन्वादिकयत्वेन पर्वाणो विह्हि- 

तत्वेन उपश्रासदिन एव तत्खण्डस्यैव लाभसम्प्रवेन प्य- 

दिके च तद्सश्धवेन विरोधप्रसङ्गोऽपि वौव्णवानां दाद् 

शयाम टता हश्राडसयेव तस्य कर्त्तव्यता ब ष्णबेतर ग्टदस्थख 

तदिन कत्तं व्यतेति कत्तृभेदात् व्यवस्याया नाच पपत्तिः । 

पास न मिन्तिकमित्य को ; ` ज्ह्मव वत्तः -परेतक 

ष््बक्रच अद्ययाद्मपि एकादशुगरपवार्सादवकत वैब्णदेन 

कर्तव्ये । “एकोदि्टः त॒ यत् चराद्वं तच्नंसिन्तिकश- 

च्यते | तद्प्यदविकं काय्यं मयुग्मानाशयेद् दिजान्" दति 

भविष्य पु एकोदिष्ख नैमित्तिकत्वेन परिभाषितत्वात्- 

प्रे तोहेशयकश्राइख च रकोदिट्त्वाञ्च तद्धापि तदिने 

निथेध एव प्रे तच्राङ्ख यथैकोदिषटत्व' तयैकोदिटन्द् 

वच्यते इ्लयं स त्तंवष्टवकर्तमेदात् व्यवस््राभेदः। 

एकाद्शगुरु प° एकदशमिता गुरवः । ^आाचाययंञ्च पिता 

च्योष्ठोभ्वाता चेव षहोपतिः | मातल: शगुरस्त्राता 

मातुमहपितामहौ । वखज्यषः पिदव्य्च इलंते 

<५ व° भाग २ 
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यरवोमताः” इति  देवलोक्तेष अचायादिषु | त्राता 
त्ाणकन्तां । वर्ज्यः चति यादना बाद्यणादिः । 
“खनेनेकाट् थ गुरवःसद्धो तिताः । कथमनेकेषाभेकगुरुशब्द् 

बाच्यत्वभेकयय प्रहत्तिनिभित्तश्याभावात् दति चेन्न 

“यरुरवुगन्तव्यः” इत्यादि खत्छा सद्ाप्ररितोषणोयत्वादि 
धरम्ा्कसो पाधिलवात् यद्ष्याचाय्यसव परितोषणो- 
यता चर.यते तथापि तदन्ये्तिदिश्परते अतोऽतिदिष्टध- 
मरोऽप्ये कपद्प्रठत्तावपाधिर्भेवति कषटिशम्द पररत्ताविव् 
तद्घम्मं संबन्वः शास्त्रोययुरुपद्प्टन्तिविषयत्व' वोपाधिर्भव 

ठ षिथेषायहादच्ादिशन्दवदनेकाधेतैव कोदोषः' प्रार 

वि° 1 अयञ्च शब्द् णकादथिन्शन्दात् प्व" वोध्यः 
प्रमादात्तव्र न लिखितोऽतोऽत्र लिखितः। | 

एकादशराशिक न° रकाद्श राथोशधिकय प्रत्तं गणनम् 
कन् । लोलावल्य क्तो गणनप्रकारभेदे ततुप्रकारच्च तलौव 
यथा ^पञ्चसप्ननवराशिकादिकेऽन्योन्यपच्तनयनं फल- 

च्छिदाम् । स जध्ाय ब्धराशिजे बभे खल्यराशिबध- 

भाजिते फलम्” इत्य क्रदिथा ` फलानयनम् । तल्ोदा० 

"पिरे येऽ भिताङ्गःलाः किल चदर्वरगाद्ध ला विभ्नतौ 

पि० १२ ८ पड्रादोषेतया चतुय करास्तिंशन्िनाः 

बि०१६ १९ “र्ता विच्छ तिदोषैपिश्डमितयो येषां 

टो० १४ १० चतुवरजिताः" इति नवराशिके जङ्घा | 

भिऽ ३० १४ 

““पर्यि परथनोदितप्रमितयोगच्य सिमाले गतास्तेषा- 

विऽ १२ द मानमनाय चेच्छकद्टनां टस्माटकं भाट 

पि १६१२ कम् । अन्य ये तद्नन्तर' निगदितामाने 
दो० १ १० चतवं जितास्तेषां का भवतीति भाटक 

मि० ३०१४ मितिगेव्यूतिषट्कै वद् '। अन्न फलयख्येतर - 

ग०१ £ पक्तनयने तद्य बह्राशिकतवंतद्रह्हितपक्तख 
भाऽ ट ° खल्यराशिता तेन समानाद्कनोभयपन्तयो- 

रपरथत्ेने फलसहितबडराशिपक्तस्वाङ्कख प्ररस््रगुणने 

जाताः ४च्खङ्खाः फल र ह्ितिपक्लाङ्धाना परस्सरघातनिष्यन्नेन 

€ षड्ङ्न भाजिते लब्धाः रकौ अद्ाश्तन अट द्रखा- 

सतत्र भाटकमितिरिति तत्र जिश्चय: | अत्न द्मवधेयम् फल - 

च्छिद्ामिचयक्रावपि फलच्छदभिन्चराचिच्छे दस्यैव अन्योन्य 

प्तनयनम् नतु फलच्छेदसखयेति ! अयञ्च शब्दः एक्ादशदार- 

शब्दात् पर बोध्यः प्रमादात्तत्रन लिखितोऽनोःलोक्तः | 

रएकादि नि° रक आदिय । {एकत्वस ख्यान्वितभारभ्य 

पराडौन्तसं ख्यायुक्ते ।रतत्क्ारकेरेखासन्निवेशत्गेषक्पे- 
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षय च | द्यह्वाच्च नप तेषामेव स्थानविरेषयोगभेरेन 

विभिनच्रस'ख्या खा रकत्वम् । य एकाटाह्कः यद् यत्संख्या- 

न्विताः खनते तदच्यते ।! इव्यह्खन एकः एव रदो ,३,बयः, 
४,चत्वारः५,पञ्च दै,षट् ऽसप्रर्जअटोर.नव {० दय )द्- 

शअानाभेकादिनवभिरद्ुराधिकये १ १,१२,१२,१४.,१५,१६,१७, 

४८,१९. इवयतेऽङ्धाः क्रमेण एकाद् यद्द् यल्वोद् पचते 

पञ्चदशषोड़शसप्रदशग्टाटशनवद्ानांखखारकाः। द्थाङ्ख 

च द्यादिनवभिगुं षने क्रमेण २०,१०,४०,५ ०१६०, 

७०,८०,९० णतेऽङ्घाः क्रमेख दिंथतिनि यञ्खत्वा१ शत्- 

पञ्चाशत्षटिसप्रत्योतिनवतिसः ख्यान्वितानां आर 1:.1 

रषाञ्चएक्ञादिकनवभिराटिक्ये २१,२२,२१.,२.४.२५ .६, 
२७,२८,२९., इन्येतेऽङ्का एकविं शत्यादोनः खाराः) 

एवं ९१दत्याद्योऽङ्ू एकति चद दोना सारकाः। दथभि 

गुणिते दशाद्भ १००इन्यङः शतस्य खारकः। कमेण दथो- 

रगणन ““एकदट् ययतसडहस््रायुतलत्तप्रयुतकोटयः क्रमशः) 

च्वदमञ ख्दर्वनिखर्प" महापद्म द्धवस्त्मात् | जलधि 

चान्त्य' मध्यं पराद्धेमिति दशगुणोत्तराः खंज्नाः स"ख्यायाः 

स्थानानां व्यवहाराय कताः पूरः"इति लोलावच्यक्तदि था - 

वियम् । संचेपेण ततरेकादटाङ्गानां क्रमशः स्थितानां योगज 
स'ख्थान्तानायेपायान्दरश्क्तं तन्व यथा “दकादिन- 

वानामङ्कानां योगेकासंख्येति प्रश्न “सौकपदन्नपदाद्वमये- 

कादयङ्युतिः किल रडलिताद्या"' इ्लयुक्तरीत्या शसं ख्खा- 

पद् टकयुक्तोन तेन १०चद्घ नाहतः धष्टाङ्का्गेम् ९/२ 

४५ सहूलितस ख्या । तथाच॑कादि्निवाद्यानां योगे ४५ 

श ख्या भवतोति निय श्यमन्यताप्यूडाम् । ““यकादयो को- 
तरा अहा व्यश्ला भाज्याः क्रभस्थितैः"” कोला 

शकादिस ख्याना वाचकाञ्च कतिचित् शब्दाः कविकल्- 

चतायां सर््छोताःयथा | 

““एको बरनर ह सूय चच गजग्दन्तष् डक १ । 
मदोक्ुलाखिधारारामनन्द्नौ २। लय कालोजगम्वनं 

गङ्कामारगेटन्ग थाः} सौवारेखा कालिदासकाव्यम् 
ष्पूलशिखा बलिः । सन्ध्यापुरपुषकराख्ि रामविष्ण् पदं 

वयः | चत्वारि बेदबद्याशख्वसखव्विहरिवावः | 

ख्छट् न्तिद्न्तसेनाङ्गोपाययामयुगाच्रमाः 81 पञ्च पा- 

सवर्र ेन्दरियसूः बताग्नयः ॥ स्ापापमद्ामूत 

महाकाव्यमदहामखाः | एराणलन्ष्णान्यङ्गामिलकमेः 

न्दरियायेका, ५1 षट् वच्वकोणलिशिरोनेलतकाद् 

दथेनम् | चक्र न्ति मद्ासेनवद्नानि युखा रसाः ६ । 

इयं पच्च. 

सप्र पातालमभुवननिदोपाकाजिनः । वाराबिग्धप- 

राच्याङ्गतरीद्हिबङ्किशिखाद्यः७। घ्म योभाङ्गवखौ थ- 

मूत्तिं दिग्जसिद्धियः | जद्मतिव्याकरणदिकपालादह्हि 

कुलाच्लाःट | नवाङ्गदारभूखग्ड़ रत्तरावणमसलकाः | 

व्याघ्रौस्तनच्चराङ्ख्डसेग ध्यद्रसय्डाः € । दश इख्ता- 

द्गः लो यम्भुबा रावणम लयः । ष्णावता.रद्ग्विक 

देवावस्थे न्टुषाजिनः १०। एकादश मद्ादेवाः सेना 

कुखभूपतेः ११। इाद्शाकंमासराथिसक्रान्तियुहबाड्षः । 

शारोकोऽकसेनाने,नेतच्छाषतिमण्डलाः १९ | त्योद्- 

य सु्ता्बलगुखा१९ अव चठदंय  विद्यामचलिदिव- 

राङ्भवनभ्न् बतारकाः१४। तिथयः स्यः प्चदथ १५ षोड- 

येन्द् कलाक्िका :१६। अशाटथ द्ोपविद्या पुरा्ख्टतिधा- 

न्यकम्१८। सिंथतोरावणमजाद्खयोर०ऽव शतं यथा | 

धात्तंराद्वा; थतभिषक्तारका" एुरुषायुषम् । रावच्ाङ््- 
च्व्जदल शक्रयन्नाच्धियोजनम् १००) खडः जा वोवत्म 

भथ भाम्ब् जचछदम् । रविवााच्छुनकरा वेद्थालन्द्र 

इदट्यः?” । १००० | - 

शा° ति° केषा्धित् ख 'खयामेदान्विततयो तृप िकयनेन 4 

तेषां तत्त् स"खयागोधकल्व चितं वया “हंसव्थौँ परा- 

कानौ न्द्रर्थौ वास्ेरक्तपे। जत्येषा परा दे तदा प्रल- 

-तिपूरुषौ । यद्यदैन्यव्जगरत्वा रिन् दुन्ः तत्तद्जायतर । 

लियश्छोकवसकौक्घो चिद्या भिवगेडिनी । प्रते नखर" 
मन्त्रम्” रतुकम्य “खोकनययुखलये । धामलर्यं सा 

बेदानां लव" क्णेनिय' श्युभम् । तरि षषकरं खरणन्देवी- 
जद्धादोन भये तथा ।.वद्धिकालत्रयं भक्तिलयं इत्तिन्रयं 

मद्त् । नाडोतवयं लिवगं सा यद्यदन्यच्िधा मतम् | 

चत;प्रकारगुणिता शास्भवो अर्मदायिनी" इत्युपक्रम्य 

^्वतुरः ागरानन्तःकरपणानां चत्यम् | ख- 

च्छादौंबठुतोभावान् विष्णोमू चि चठटयम् । च्ठटयं ग- 

शेथानामात्मादोनां चदचट्यम् । उष्डिवानादिकः पोठ 

धमादोनां चठच्यम् । दमकादोन् गजान् देवौ यद्द- 

न्ेद्तटयम् 8 । पञ्चधारुयिता प्रल्ो शम्भोः सर्वार्भसाधिनो। 

पद्धुरतर महादेवो सवंकामफलप्दम् | पञ्चाचर मह्य 

पञ्चवर्ीन् गरुत्मतः | सम्प्रोहनान् पञ्च वाणान् कामान् 

पञ्च रदूमान् । पञ्च प्रायादिकान् वायून् पञ्चवच्न् 

मेगः मृत्तौ; पञ्च. मलाः पञ्च पञ्च बह्वः क्रमात्| 

जत्यषा परा थक्तिरेदञेदा्द्पिखी५ । षोढा ख्गुख्िता 

देवी धत्ते भन्ध' पडच्रम् | ऋदरन् बसनप्रहखाना- 

वक क ४ क १५ ष क क क च क कक धका 
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मोद्ादोन् गणाधिपान् । कोषानूर्मौन् रसान् शक्तौडाकि- 

न्याद्याः षडध्वनः । यन्व' षषगुखितं शक्तेः घडा- 

धारानजोजनत् । षड्विधं यजच्जगच्खित् सरवन्तु परमे- 

खरोद । सप्रधा युखिता नित्या शङ्कराङ्खशरोरिणो। सप्राण 

लिएरामन्त्रः सप्रवें विनायकम् । सप्रकं व्याद्ृतोनां 

सा शप्रव्थं छदभेनम् । लोकानद्रीन् खरान् धातन् 

नोन् दोपान यहानथि | समिधः सप्र स्याता; स्न 

जिह्वा इषिर्भृजः । अन्यत् सप्रविधं यद्यत्तदखःः सम 

जायत | अश्वा युखिता शक्तिः शंवम्टाक्तरहयम् । 

गन्वादक्च शमं देवोदेषानां इदयङ्गमम् ! नाद्खरया- 

भैरवान् सर्शन् मृ्तौरिशोकव्नपि। बषटपोटं महा- 

देया च्ष्टाटकसमन्वितम् । अषौ सा प्रकतोविन्नान् 

वक्रतृण्डदिक्षात् क्रमात् । अणिमादिगुखाच्नागान् वङ्क- 

शू तीयमादिकन् । अशकक जगत्यन्यत् शवे" वितले 

लदा ८ । गुणिता न्धा नित्या ष्डते सन्त्र नवात्सकम् । 

भवकं शक्तितच्वानां तच्वद्पा श्ड्ेश्वरो । नवकं पोठ 

शक्तीनां शटङ्ाराटोन् रसानपि। माखिक्यिादोनि रत्नानि 

मवषरधुतानि खा | नवक प्राखदूतीनां भख्डख' नवक 

शुभम् । यदन्नवाक्रक' लोके सर्वमखाशदञ्चत ६. । 

दध गुणिता शस्भ्ोभाभिनो भग्दुःखहा । दशकं 

याक्रितच्वानां तच्वङ्पा सषेश्वरो। नाडीनां दशक 

विष्णोरवतारान् दस क्रमात् | दशकं लोकपालानां यद्यन्य - 

त्कस्यत्यसो१० । णक्षादश क्रमात् सविद युरखिताकषा 

जगन्मय | खद्रोकादयनानाद्या शक्रे रेकादथाच्चरम्११। 

सशाद्रति सभरात्मा युखिता दादश क्रमात् । रान् 

भासान् इरो्ततीरयिन्तः सा हादथातकम । न्व 

देताढथं ख्व यत् तदखाव्यजायत'" । 

ऋन्रवचयौोयः पदाय यद्यत् खंख्यान्विततया-त्मन्नः म- 

छःस्वगतस' खया त॒ल्य सं ख्या दचकः भवति च निद्रित 

पटायानं -तत्तत् सं ख्यायुक्रतया लोकशास्त्प्रसिद्धिः इत्यत 

स्तत्तच्छन्दानां तत्तत्स ख्या खएरकत्वस् । तथा चे कविधसं- 

ष्टयायुखितप्ररुतिकाय्यंत्वेन ठल्यसंख्याबोधकत्वम् । 

ष्छन्येभ्पि केचित् संख्याविथेषद्धवक्षाः भा० व° १२४ 

आर द्रिता यथा| भ्वन्द्यवा च। रक रवा ग्निबे- 

धा समिध्यत एकः द्र्य; सववसिद् विभाति । 

श्ञो वोरो देवराजोऽरिहन्ता यमः पिदुशानोचरवेक 

ए! ¡ अष्टावक्र उवाच । दाविन्द्राग्नो वरतो वै सखायौ 

ष्टौ देशों नारदपर्वतौ च । दुप्वञ्चिनौ दं रबद्छापि 

चक्रो भाथोंपतो दौ विहितौ पिधालार | वन्द्युवाच । 

लिः यते क्रम्प्रंणा वे प्रजेय' त्रयीयुक्ता अभ्रेषः 

बद्न्ति | . अध्वर वस्िसव्रनानि तन्वते रयो ल)का- 

स्त्रीणि ज्योतीँषि चाद्धः३। अष्टावक्र उवाच | "त्य 

ज्ह्यणानां निकेतं चत्वारो वशां यत्तमिमं वन्ति. 

दिशश्चतच्लो वथेच्तुश्यञ्च चद्षपद्। गौरपि शश्दक्ता४ । 
बन्द्पवाच । पञ्चाग्नय प्रञ्चपद्ा च पङ्किर्यन्ताः पञ्चवाप्यय 
पञ्चन्द्रियाणि) चटा वेदे पञ्चचडाश्चरा्च लोके ख्यात 

पञ्चनदद् पुण्यम् ५ । अष्टावक्र उवाच | षडाधाने दल्ति- 

शामाद्छरेके षड वै चेभे ऋतवः कालचक्रम् । षडिन्द्रिया- 

र्ण,त षट्. ठत्तिकाञ्च षट् साद्यस्काः खज अरेषु द्टाः६ । 

वच्छ पवाच शप्र सास्याः पश्वः सप्र वन्याः सप्र च्छन्दांसि 

ऋदठुेक' वष्न्ति। सप्रषयः सप्र चाष्यरेणानि सप्रतन्ती 

प्रथिता चेष वोखाऽ | अदटावक्र उवाच | अटौ शाणः 

आतस्षान वदन्ति तथाष्टपादः शरभः शिंहषातो | 

अटौ वष्न् शुखुम देषताच् य॒पञचाटा क्ति छतः 

खव्वयक्नोट | वन्द्वाच । नवेवोक्ताः सामधेन्यः पि- 

दां तथा प्राह्न्योगं विसगैम्। नवात्तरा हतो 

सप्रषदटा नवाङ्कयोगोगणनामेति शश्चत्९ । अष्टावक्र 

उवाच} दिगोदशथोक्ताः एरूषख लोके सहस्तमा ङ टे थ - 
पूं शतानि) दशैव भासान् जिश्वति गर्भवत्यो दशेरका- 
दष दाशा दशाह; १०। वन्द्युवाच । एकाद्॑कादशिनः 

प्छूनामेक्ादयेवातर भवन्ति यूपाः | रक्ाद्य प्राणण्टतां 

विक्ञारा एकादशोक्ता दिति देवेष, सदट्राः ११ | ऋष्टावक्र 

खवाच । संवत्सर" दाद्थमादमाद्खजेगन्याः णादो दूा- 

दशेवाचराणि | दुादशाः प्राङतयन्न उक्तो दुादथा- 
दिव्यान् कथवन्तोह घोराः १२। वन्य वाच । त्रयोदशौ 

तिथिरुक्ता प्रशस्ता लरयोदशदुो पवतो हो च | लोमश 

उवाच] एतावदुक्खा विरराम बन्दौ कौकखाब्गं' व्याज- 

द्ाराष्टावक्रः । अष्टावक्र उवाच | त्रयोदयाहानि स- 

सार केयो रयोदशादोन्यतिढन्दांसि चाधः" १३ अख 
नोलकशटोक्तंदि शाव्याख्या यथा एकोऽग्निः यये वा 

दूतराप्रकाशोऽन्यप्रकाशकञ्च ! एव देषानामिन्द्रियाणां ` 

राजा प्रधानभूतः अरिहन्ता पराभिभूततच्वान्तराभिभा- 

बकः। यमः सर्वेन्द्रियाणां नियन्ता पितणां -षिभियोपद्ार- 

द्रा पालयिद,खामिन्दरियायाम् दैचरो भोक्ता कत्ता 

प्रधानभूत एक एव १। सख्ठायो सत्वजोगै जोवेशरौ वा । 

२षुर्येन देवस्वावरमदुष्य्पं, पापेन नारकख्वावर तिरयन्बो- 
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निष्पं जद्मतयम् । वाजपेयोपलचित' कमेमाल्रम् तञ्च 

बेदभेदात् द्जपेदाञ्च त्रयस् । लोख्येव प्रातमेध्याङ्घ 

हतोयसवनानि । त्रयो लोकाः खगानरकं मूखेति भो- 
गभूमयः | त्रीणि ज्छोतोपि जाखदाद्यस्यानयम् । १। 

निकेतमाच्रमम् यन्नमिह प्नानयत्नः तेन चादर्वं खमध्ये 

चछदरस्थापि तल्नाधिकारः। दिशः बिराट्ल्लान्तयांनिदययं - 

सा्तातृकार दपा चतस्तः दिशः । वाङ्मय प्रणवस्य बणे 

चदष्यम् अकारउकारोभकारः अद्धेमाला इत्येव चतु- 

च्यम् । चदेषपद्ा परा पशयन्तो मध्यमा वंखरोतिभे- 

दात् गौर्वाक् चत॒यदा ४ । पञ्चाग्नयः गाहेपत्यदचिषा- 

भ्न रा वनोयषम्यावसथ्याख्याः । पञ्चपद्ाऽ्टाच्रः पादैः 

पङ्कः छन्दः पञ्चपदा यत्नाः पञ्च॒ बह्मभिपिट- 

न्ढमूतयन्नाः पञ्च द्यात्तौः,, अग्निहोन द््पौष- 

मासौ चादर्मासखानि पशुः सो इति श्रौतावा पञ्च । 

# 1 8 शरोराकारपरिणताध्ु ललप्रधानाद् मान्न सरति 

गच्छतोत्यद्यर! चितिः पञ्चचूडा तत्तटुषिषयाकारतया प्र- . 

साणविपरययविकषल्पनिद्राखट तद्पटत्तिपञ्चकसाद्ग्येण शि- 

ापञ्चकवतो पञ्चानां विषयद्पस््ोतख्छां समा्ारः 

मञ्चनदप् ५षद् आधाने गाद्ति ओेषः। भनस इन्दरियत्व- 

भ्युप षट कोपपत्तिः साद्यस्का यन्नविशेषाः६ |““ाम्यार- 

सयाः पशवश्चठदेथ गोरविरजोऽश्रोऽश्चतरोगदंभोमलष्यञचेति 

खप्न सस्या: सहषवानरराच्तससरोद्धपररुष्टबन्डगा चे ति 
सप्रारण्टाः"? पेठोन्युक्ताः । सप्र छन्दांहि गायनुव्र- 

श्णिगनु् बटहतोपङ्किनिद् बजगतोखमाख्यानि । भप्न- 
चयः सप्र प्राशाः “प्राणा दै ऋषय" इति ऋतेः मनोब्- 

द्िशूड्िताः प्राणोद्यः पञ्च॒ सप्रत्यथेः | सप्र अरणानि 

अरहेयोयानि छष्ठानि पञ्चभिरिन्द्रियेः मनोबुद्धिभ्यां प्रा- 

ष्यानि चुखानोतिभेद्]त् खानि सप्र | 9 “षौ खड्ा 

च्यटावतियष्हाः” श्तेः शाणाः शणनिर्मिता गौण्यः 

खावपनवियेषा इव इन्दरियप्रवेणयोभ्याः अषौ }८। पि 

ष्वामि्ो उथन्तस्ता निधौमद्ोति' कक् विरभ्यस्ता प्र 

त्वेक लिषमित्का नव सामवेन्योऽग्निसभिन्वनायी ऋचः 

भ्यद्यन्ते । तथा एका प्ररुतिरेव लियुष्णा एकदियुणप्र 

धानभावविभदुनेः प्रत्येकं लिषिभा नवेव संपद्यते तथा 

मर्ववाङ्काः क्रमस्यानमेद्ात् ययेटसंख्यावाशिनो भवन्ति. । 

दिश उपदेष्टार दाखा तत्वत्त पका ः। अ ह स्तत्त्वाधिकारि णच 

दथ!०। इन्द्रियाखि भनसा सह ज्ञानकम्पन्द्रियाखि तेषां 

विषयाः तद्पडहजाषिकाराच्च ठकाट् 1१ । प्राङ्त- 

यन्नः हादशाषताध्यतलात् हादयः १९ ब्यो- 

दशदोपधतौ भ्रादिषट्केन पातालसप्रकेन दुक्ताच भ- 
ध्यस्या महो त्रयोद्शदोपधती १९१। रनेका- 
दिखख्याया बोधकत्वं तत्तत्पदार्यानाम् दर्िंतम् । 
च्छन्ये च शब्दाः भास्त्ान्तरेष् एकादिसंख्यानोधकतया 
प्रयुन्यन्ते ते च शब्दाः पए््यद््थिंतशब्द्ाच यथा तत्तत् ख्य 
बोधकाभवन्ति तथा दश्यते तत्र सर्व्वत्र शन्द्तद्योरमे- 
दात् स्वशाच्यार्यगतस ख्या तल््यस'ख्यावोधकत्वे न सखववाच्या- 
स ख्या पूस "ख्या ठल्य सं ख्वानो धकत्वेन वा 
बोध्यम् | स्वेधाञ्च कचित् तत्तत् सं ख्या पूरणवाचकतापि 
युन्लाग्नो ठंतभूतानि षण्सुनो वच्रन्यो;?'खटतौ युम्ना~ 

दिभिः ततृखंक्यापूरशदितीयादोनां बोधनात् । 

१तनादौ एकत्वबोधकाः। कवि ° ल ०। बद्धयणः ‹^एकनेवा 
दितोयं नह्नोति'” खतेरेकत्वात्तयातवम् विरद्धिवा चि जद्वणो 
प्यकमासगें एकत्वात्तया च्छा न्द्र ति पाठे भूमिचन्द्रयो- 
रेकत्वात्तया । इन्द्र हस्तिन शेरावतखय तदश्वसोड्धौः शरवस- 

चत्वात् तथा । गणेशदन्तख्य क्रनेलख चैकत्वात् तथा 
एषं काकनेनरखापि । भाग्वन्डक्राः | खप्रकाशखय अ- 

न्यप्रका कख छयसयाम्ने च॒ यम्य सर्व नियन्तुरोज्ररख, 
इ्न्दरपदाभिधेवख तथा “इन्द्रौमायाभिः पुरुख्ष दयते 
षति" तेरोश्वरख न्दर पदवाच्यत्वात् । 
पम् बेयेधिकमतसिद्वचतपि'एतियुणेष च्चाद्यतवात् तथा । 
"(भजे च्छिदोऽ'भैरथय तैविंमिच्रौ ङ्प भेत् ख्यात् परि- 
पूचिकालः” लोला० | अश्चिनी तखाः ताराखाद्यलात् 

खभेदात्तदविपाश्चिशब्दोऽपि | तख खपरत्वे द्वित्वनोधक 

तेति भेदः । उक्था तद्या रक्षाक्षरपाद्कत्वात् प्रधान- 

वाचो प्रकतिशन्द्स्तथा ““अलामेकां लोह्ितश्करष्ाम् " 
इन्यादिडतेखूदथखं कत्वात् । 

२ दित्वबोधकाः | कविण्डण० उक्ताः । चन्दरमासषटकयोः 

पचिच्छद्ख्पयोवां पच्चयोः,नद्क्रूलयो :,असिधारयोः,कु- 

शलवद््पयोदाशरयिषलयोच्च तथा} शा५ लि." 

चक्राः । शख दति वरौ जोवपरमरूपौौ परालानौ 

शब्दार्थौ दिनिरालौी स्त्ीषरषौ, परस्यरविरयोशधि 

उदपा शोतोश्णद्धखदःखाद््यच्च तथा | भान्द 

खक्ताः। इन्द्राम्नो सत्वजोवौै नारद्पव्वतौः ऋअश्चिनौ 

रथचक्र च तथा । णषम् भरणो तारा तखाइिती- 

यत्वात् तद्भेदात् तद् धघपोयमोऽपि ] यमश्न्द्ख् यभयि- 

ललौश्वरपरत्वे एकत्व, यमजपरत्वे ईइित्वख यो गाक््य- 

तथात्व 
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रत्वे अत्व ोधक्षतेति भेदः | प्रोतराजपरकालयन्द्- 
स्थापि तथात्वम् | तख समयपरत्वे वरित्वख, शिवपरत्वे 
श्छाद्रधिपत्वन्व षट्कखध ति भेदः। अत्य् कया द्पक्षरप्रा- 

दत्वात्तथा । शकटं शभेद्धेकयुगश्ब्दस्तया तस्य शकटादौ 

हित ख्यकतयेव योजनात् । एव इन्दा भैक गशब्दोऽपि । 
शखयनशन्टोऽपि तथा वषः तदर्थवोहंयोरेषर ष्टकषत्वात् | 

पवसन्विः चान्द्रमासे तयोर्दित्वात् ¦ शब्द्: ध्वन्यात्मक- 

 बणोात्मकद्धपः, अदस् ख्या णयद््पम्, शब्दशक्तिः 

` अभिधालन्तणाङ्पा, बद्धिः अनुमव्रणटतिदषा, गन्धः 

छरभिदुगन्व ष्पः, ध्वनधम्पैः तारत्वमन्द्वातकः, स्फः, 
उश्णाजुष्णात्मकः, श्डदुत्वकाठिन्याक्तको वा, अभावः, सस 
गांभावमेदात्नकश्च दित्व् बोधकः सामान्यः व्या 

व्य पकात्कम्, क्रिया शिद्गसाध्यात्सिका वेदान्तिमते पदा- 

चेः. चिञ्जडद्पः द्रुदश्यरूरो वा अहेतमते जोवाजोव- 
ख्पोवा न्यायमते भकामावद्धपो बा, परिमाणम् 

जेद् न्तिमते आ णत्वम इन्त्वदपं च दत्वा त्तया । वैशे धिकमते 

त अरुमहत्व हखतवद्घत्वद्धपः चठषकात् चषक 

तथेति भेदः । पदम् छबनतिडन्तच्छपरत्वात्, धात्वथैः 

फलव्या पारद्धपत्वात् प्रथा । प्रयोजन मौ णसु ख्य ष पत्वा- 

नथा । न्यायमते व्याञभ्जिः अन्वयव्यतिरेकद्पत्वात्तथा | 

बेदान्तादिमते व्यतिरेकव्याप्र रभावात् तखाः रएज्र- 

त्वादेकत्वखेति भेदः । सयोग: कभेजष'योगजातालक्ः, 

विभागः कर्मजविभागजात्मकञ्च दित्वात् तथा| नाटक- 

प्रस्ताव्यवस्तु चाधिकारिकप्रासङ्गिकृखप' दित्वात् तथा | 

काव्यम् दश्यष्राव्यद्पः दित्वात् तथाः अव्रान्रभेद्परत्वे 

ध्वन्या दि परत्वात् लित्वख्ेति भेदः ! गुरत्ववद्द्व्यम् रस- 

बहव्यञच ्रितिजलाल्लकत्वात्ता । ने सि्तिकद्रभवद्दट्रय्य 

लितितेजोङ्छपतात्तथा । समाधिः सपिकिल्यनितिःकल्मा- 

श्मक्ः सवोजनिर्वीजात्मकः सखंप्रत्तातासप्रन्नातात्मकोगा 

द्वित्वात्तथा । समापत्तिः सषिचारानर्विचारात्मिका 

दित्वात् तथा| परक क्तषिदेहकंवल्याक्िका दिता 

सथा | सालोकादिपरत्वे चद्येति भेदः | शमाधि- 

प्रत्ना ज्योति्य,बम्भराक्सिक दहित्वात्तथा । कम्मोक्ारकं 

चख्यगो प्यात्मक दित्वात्तथा | कत.कारक खतन्त्रप्रयो 

लकद््प, सम्मद्ान्ञारकं प्रेरक्रालुखन्तद्पञ्च हित्वात्तथा । 

` "प्रयच्च खौ कक्रालो{किक।त्मकनया दित्वात् तया ऋअवान्तरप्र- 

श्यन्नपरत्वे षटत्वद्यति मेदः । ज्ञानः सविकर्यकनिर्वि 

कल्पक त्मक' तवा | अनुमान स्वाथेपराथात्मकः अतु 
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सानफलं तत्व नखं य त्िजयद््पं तथा । ह्य सगुषनयुंण 

खूपम्, जोववाद्ः शक्गानेकविषयुात्मकः वेदान्तिमते न्ञानं 

इततित््यवच्छन्नचेतन्यात्कम् जोवभेदकः अवच्छद 

प्रतिविम्बद्धपञ्च दित्वात् तथा| कम्पं रुक्तरष्णात्म पु- 
खयाुरटसाधनम् विद्धितनिष्द्गद्धप', धम्म: प्रह्ति 
निषटत्तिलन्तशः येदमेय' सिञ्चसाध्यद्प, प्रयागंःपञ्चि- 

मदकतिष्पद््पः, - वेदान्तिमते चअषिद्या काय कारणद्पा 

हल्या विद्यामूलाविद्याल्छिक्ञा दित्वात्तथा | काद्धिः 

विष्ण शिवक्राञ्चिद्धेपत्वात् तथा । . अागमद्धपप्रमाणशन्द्ः 

द टाटा यैकत्वात्तथा उदाहरणं साधम्य धम्येटतम्, श्टज्गारः 

विप्रलम्भषभोगात्मकः, मानख् प्रणयेष्याजातः. हित्वात्तथा 

९ लित्वबोधक्षाः कविण० ल° क्ताः) कालः मूत- 

भविष्यदतनद्पत्वात्, अग्निः द् ज्िणार्निगापलया्न 
षनोयद्हपत्वात्, लोकः सखगंमल्धैपाता ल खूपत्वात्, ग- 

क्गावत्मं तिलोकस्यत्वात्, श्िनेलम् र्यन्द्बवाङ्टप - 

त्वात्, युषः खत्वरजस्तमोख्पत्वात् तथा । नोतिथास्तरप्र- 

सिह्वगुणपरत्वे षट्कख्य, दरव्यधर्मभेदपरत्वे चठ्१ि*शति 

त्वस्य बोधकड्ति भेद | ोवारेष्वा, कालिदासलतभाव्यं कुमा- 

ररषुषर यमेषदूतेद्टपत्वात्, लि लिखा, देहोद्राधःस्मल्- 

लितमंसदूपवलिञ्च नित्वात् तथा} प्रातमेष्यसायाङ्कष्टप 

सन्धदरानां, लिएराञ्वरसखखगा दिस्यपुरााां, भरतिथिनन्त- 

त्रभेदात्रकज्यो तिषोक्तएुष्करदोषाणाम्, प्रशुरामद्ाशरथि- 

बलभद्राश्मक्रर साशा, लिलोकव्यापि्रासनद्पविष्णु पदानां, 

बाच्धययोतनजरा्पवयसान्च ल्ित्रात् तधा | शा० 

तिण्छक्ताः । ख्र्यन्दषङ्किपंधान्नराम्, ऋग्यजुःखामद्टप- 

लर यात्मकबेद्ानां तत्वात् तथात्वस् । ऋअयर्ववेंदसह्ितत- 

योपरत्वे त॒ चठष्वख बोधकतेति भेदः । प्रणववसानाम् 
अक्रारोकारमकारद्पाणाम्, उदात्तार्द्ान्तख'रतरूपसख- 

राणाद्च लित्वात् तथा । खरस षडजादिपरत्वे सप्र 

कख अज्॒वणपररस्वे पोड़गत्वखेति भेदः| देवीनां 

मायल्ौसाविलोसरखतोूपाण्णां, द्विष् वद्धपेशठर- 

मूर्तीनाञ्चं ल्ित्वात् तथा | ठषिपाश्ुपा लयबाखिञ्ङ्पा 

अाजनाध्यापनप्रतियङ्द्पावा अजोविकाल्मिका टत्ति- 

स्तथा नो्त्तिपरत्वे चतप्कख्य, प्रमाश्णादिर्तिपरत्वे. 

पञ्चकख, शब्द्निठबोधनाशक्गिर्पडक्तिपरत्वे ख।(ल- 

ङ्ारिकमते नित्वख, अन्यते दित्वख, वाचक- 

अन्द्मेदपरत्वे तदितादिपञ्चतवद्मेति भेदः । ज्ये्ारोद्रौ 

वामाद्पा) त्तानेच्छाक्रियद्छषौ वा प्भावोत्खाह- 
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मन्तरजाद्पा वा शक्तिः तथा, नाडो इडापिङ्गला- 

हषम् णात्वकप्रधाननाङ्ो दपा तथा । गान्धाखादिनाडो- 

परत्वे सप्रत्वख, द्ण्डपरत्वे तस्याः षटिपलात्मकत्वात् 

दिवक्े षटिसंख्यकत्वा ञ्च षटित्वद्ेति भेदः । भाग्वन्डक्ताः। 

परजा देवतिष्येगमदष्यदपा, तरयोभेदात् इिजभेदाञ्च वा 

जपेयादिकर्म च तथा । प्रातमेध्यसायाद्धकन्त व्यानि सव- 

नानि, ज्योतिः धिश्चप्रात्ततेजसद््पम् तथा । एवम् कटु 

शण्टो पिपपलोमरिचदूपतया, फलम् हरोतन्यामलकोवय- 

स्याद््पतया, दोषः वातपित्तकफदूपतया रागं षमोषद्छप- 

तथा वा तथा | शत्तिका तस्या राशिचक्र तोयत्वात्, अभे- 

दोपचारात् तदधिप वद्किरपि। तद्बटकतारापरत्वे त॒ 

षट् रुख बोधिका इति भेद्ः । मध्या व््र्षरपादलाव् तधा 

शब्द टत्तिः शक्तिलत्तणाव्यञ्चनाद््पा तधा द्त्यालङ्कारिकाः 

च्न्यमते दित्वखेत्यक्तम् । कारणम् समवाच्यसषमवायि- 

निमित्तात्मकं त्रित्वात् तथा । फलावरू्ेठः देवषरूष- 

कारकाला तककः “देवं पुरुषकाराच काले फलति पाथिव ¦ । 

लयनेतन्मदष्यख पिरत फलवाहम्"' इवय 

स्त्रयाणां तथात्वास्षथा । “अधिष्टान' तथा कत्त 

करण एयग्विधम् । विष्रिधा्च एथकचेषटा देवञ्चवान 

पञ्चमम् "गोतोक्तत्वात् पञ्चत्वश्यापि ! संस्कारः स्थितिस्वा- 

पनबेगभावनात्कस्तितवात् तथा, मभाधानादिपरत्वे दथ 

त्वद्य चत्वारिथन्वद्य वेति भेदः। स'सर्गाभावः प्रागभाष- 

ध्यं व्ात्यन्ताभावात्रकत्वात्तथा | यल: प्रत्तिमिट ति जोवन- 

योनिद््पत्ात्तथा। दुःखम् अआध्यालिकाधिभौतिकाधिदि- 

पिकात्मकत्वा त्तथा । त्यागिकत्तं करणकर्् सानबद्धि्टतिश्र- 

ह्वाहखादिक गोतेक्त' प्र्येक' सालतिकराजसताभसद्छपतया 

लित्वात्तथा | अवस्था सांख्यामते आाविभीवतिरोभावाभि- 

व्यक्तिद्धपा बेद्ान्तमते जागत्खभ्रद्धषश्च खपाः ऋधिकारश्च 

गङ्गाखोतोमर्ड कञ्च त सिं हावलौ कितात्मकः लित्वात् 

असिद्धिः अशखयासिद्धिव्याष्यत्वासिद्धिष्वद््पासिन्धि- 

खूपत्वात् तथा, पिरुडेददोषः साधारथासाधारणण- 

लुप हारिद््पत्वात तथा । न्यायमते "प्रशतिः प्रत्य 

यद्व निपातद्चोति स तिधा" इतय् क्तानां प्रक्त्वादीनां 

सा्कशब्टानां ल्रित्यात् तषा | वाचकशब्द्ः खटयौगि 

कयोगद््दद्पतया लितल्वात्तया वाचकषगब्द्शक्तिः 

नेमित्तिकयौ राधिकीपारिभाषिक्यातककतया लिल्ात्तथा । 

खत्तया. जद्तृखखाथांऽजड्ख्ार्थाजहट्जडतृस्वाथा त्मिका 

लिषवात्, अखहकारिकमते बद्धेति भेदः । सामः 
8 चतुषकवोधकाः कवि० ल० उक्ताः । 

मायव्दाक्षः, चतं खत्रक्मयोहखानि, पृथ्व परदच्छिष्ो- 

शख्वरारीष्ावरोदक्रमात्मकः त्िखात्तथा "शप्र खरास्तरयो- 

साभा मृच्छनाङ्कविश्तः | तालाचौकोनपञ्चाशत् 

मालातिखलोलयास्तरयः ! ख्यानल्रयं यत।नाच्च ष्रडखानि 

रसा नघ | रागाः षट् वि'थत्तु मावाञत्वारि यत्तताः (तान) 

खरताः''भरतोक्त : टूतमध्यविलभ्वितकालद्छ्पा मात्रा, लयः 

उत्तममध्याधममानात्मकः, ऋादिसध्यान्त्यद्धपयतिस्थानः, 

च लित्वात् तथा । विणडफलम् भूमिर ण्यमिल का भा- 

तकं लित्वात् तथा ! काव्य ध्वनिगुणोमूतव्यङ्याव्यङ्गया- 

तमकखत्तममध्यमाधमा त्मकं लित्वात् तथा | देः कारण- 

स्य॒लस्च्छमातवकः लित्वात् तथा । मूत्त मेद्: देदन्द्रियवि- 

षयात्मकस्तथा । सगेः सात्विकराजसुतास्साक्मकस्तथा । 

खख्यसिद्धिः इःखत्रयाभिषाताल्मिका प्रमोदद(दतमो- 

दमानाभिषेया लिलात् तथा । सिद्हधशः विपव्यया- 
शक्तितरिष्पस्तित्वात् तथा \ कमंविपाकः जात्या 

यर्भरगात्म कस्तित्यात् तथा । च्लोन्दरिवयुणः गु्त्वा- 

इषटभावनाह्मकः ल्ित्वात् तथा| क्मेलगुखः वेग 

खयोगविभागात्मकस्तितवात्तथा । भिनभदः शब् 

भेदव श्जप्रारतकलिभाककच्तित्वात्तथा । संश्तिमानेः 

देवायाभपिद्टयान यमयानात्कः त्ितवा्चथा | बि. 

स्बपनम् तस्य प्रत्य कपल लित्वात् तथा । वेदान्तिमते 
सत्ता पारसार्थिकोव्यव्ारिकौप्रातभासिकोष्पा लि- 

श्वातृतथा । स्तोः अद धस्ति्यैखपं लिलाततथा । 

श्श्िततभकन्प्ं निर्वन्त्यविकार्यंप्राप्यातक्ष' लितलवात्तथा | 

आाधारकारकम्. शौ पल्ल विकाभिव्यापकरेषयिक्राकक' वि~ 

त्वात् वथा | ` चपादनकारकम् निदिं टविषयोपास्- 

विषयापेच्तितक्रियात्मक लित्वश्चथा । व्यापारः कायिक्ष- 

वाचिकभानसात्मकश्तथा । ऋणः टदेवधिपिसुम्बन्धिद्पं 

तथा}! ऋअलकिकष्निकषेः सामान्यलक्षणान्नानलस् 

शायोगजात्मकस्तितवात्तथा । काव्यगुणः माधर्योजिःप्रसा- 

द्ामकः लित्वात्तथा । क्ले षौद्।ग्धादौनासोजद्धन्भोवात् 

लित्म् सा० द° } नायिका खकोयापरकोयासाधार- 

रटात्सिका, सर्वा मध्या प्रगलभाद्भिका वा तथा तासा- 

मेदकस्या उभयधर्मत्वे नवत्वस्छ अवस्थाभेदात् बद्धत्वसेति 

भेदः! अलुभितिलिङ्ग पष्य वच्छोषवतसामान्यतोट्ाकक' 

केऽलान्वयिकेभलव्य तिरेक्यन्वयव्यतिरोकिङ्पं वा लित्वात्तथाः 

खलं वाकसामान्योपचारख्लाककः लित्वात्तथा । 

भेदः कम्यज्सा- 

॥ न." ^ ̂  
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न नत्1द्ष्, चतुष्टात् तथा | लव्रणसशद्रादिप्ररत्वे सप्रत्व- 

नाक इति भेदः चतभ जविष्णबाड्धशब्दोऽपि तया 

खगडइस्तिनामरावतादोनां चउतुदन्नानाशत्तरं दन्तथब्द्- 

कस्तथा । 'हसत्यश्वरथपादट्ातद््पसेनाङ्म्. उपायः साम- 

द्ामभेददण्डद्धपः दिनरालयोञचतगांशद्हपयामशब्द्श्च 

तथा । युग" स्यते ताद्वापरद्छ्पं तथा शकटांशविशेवपरत्वे 

हन्दपरत्वे च दित्वबोधकमिति । चऋाच्रमः बद्भाचर्थयगा- 

स्य पवानप्रस्यसंन्यासदूपस्तया । शा० ति० उक्ताः । 

` तचम् च्छात्मविद्याशिवतन्तवद्पम् प्रधानादितन््वपरत्वे 

चतुरं शतिरुंख्यागोधकमिति भेदः । मनोटत्तिः स'शयनि- 

अयगन्वाभिमानरह्पा तथा । वाग्ढत्तिः परापश्यन्तोम- 

ध्यापखरोख्पा तथा । अर्थबोधनशक्तिविधेबपरत्वे दित्वख 

नित्व्य वा मतभेरेन बोधिकेति मेद्: । भावः बेदान्तिनते 

लायत्खपर्षुशित रोय द्पस्तया । सांख्यमते ठ॒ध्माद्य 

₹परत्वेनाश्त्वबो धकः >येषिकमते षटत्वस्धोति भेदः| 

विष्ण मन्तिः वाञ्ुरेवानिरुइसंकपषणप्रदुन्नरूपा तथा । गङ्खा- 

दिच्तर्यविन्यासभेदलता तन्प्रत्तिस्तु चतुविशतित्वख 

बोधिकेति भेदः| गरेः “गणायिप" मणेयान' तोय 

मखनायक्षम् ! गणाक्रोड" पोतगोररक्रनोरूचः कमात्” 

च्ाण्ति० {दपण छक्घपो तादि्वययुक्तम्णाधिपादिद्प- 

क्तथा | च्यात्नादि च््राल्मान्तरकजोषाकपरात्मद्ष 

स्तथा । पौठगन्द् उङूडियान जालन्धरपूरंगिरिकायार्यकः 

तथा । धक्ादि धप्नानेखय्यं वैराम्यद्पम् अध्ादि 

आधमासान नेश्वययातीराम्बद्धपन्च तया सांख्यमते धर्मादि 

आअटत्वश्य बोधकभिति भेदः| लच्छीगजः द्मकादि- 

पः, दिशः प्राच्यवाचोपञ्विमोत्तरद्ूपा तथा । ऋवान्तर- 

` दिकषपरसवे ्टत्वख्य द थत्वसख वा बोधिका इति भेदः । 

ज्चोतिः विश्चान्ञद्धनाकान्नयामिद््पस् । एवमन्येऽपि यथा 

रोहिणो राथिचक्र तस्धाशूयेत्वात् तदभेदात् तद्चिष- 

जद्याऽपि तथा । प्रतिष्ठा तखाड्तुप््रपाद्कत्वात् तथा । 

कययुगार्भैकढतचन्द्ः चतस्तिदेयकसयुणा श्ण सि 

उक्तेः "अह्ाधुगप्रमाणहादशसहसरद ग ख॒ चतरगुणद्- 

चतवासख्य तथातम् । साधेकगब्द्ः नामाख्यातनिपातोपस- 
भे7ताकत्वात्, पुरुषाथेख धमार्धकाममोच्तद्पत्वात् तथा । 

नःखकरः धीरोदात्तधोरोतधौरल लितधीरप्रशान्ता्कल्वात् 

द्लिणधृषटादकूलथटाताकत्वहा तया तेषां प्र्ेक- 

श्वभयधम्बत्वे षोडगमभेदत्वात् षोडगत्वदखति भेदः । 

काव्यरोतिः वैदर्भौगौरोपाञ्चारोलाटिकाल्मिका चठ्दा- 
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५ पञ्चुत्वबोधकाः । 

एका 

पतया | प्रयः नित्यजैमित्तक प्रारतात्यन्तिकात्मकत्वात् तथा 
भगव्गक्तः ““चतुविषा भजन्ते माम्” इयुपकरम्य^“आार्त 
जिन्नाहरया्थो च्नानौो च प्रूष्म }'' दूति गौतोक्न : 
चठुष्कत्वात् तथा । ऋभिनयः च्याङ्किक्थाचिकाद्ाय्ः- 
सात्विक्ञाकः चतुषकत्वात् तथा | 

विशेषात्म करीतिः 

नायकादिव्यापार- 

कौशिकोखात्वत्यारभटीभारतीष््पा 
चतुषकलत्वात्तथा । कौशिक्यङ्गम् “म्प च नम्बर स्फरजो 
मम्ब्स्फोटञ्च नम्पेगभेख क्तयुक्त नमांदिष्पं तथा । 

सात्वयङ्गम् । ̀  उल्यापकोऽच खंहात्यः संलापः परिवक्तंकः। 
विषा इति चत्वारः सात्वद्याः परिकोच्ति ता" द्, 
कोल्यापकादिर्ूपन्नथा। अारमचचङ्गम् वस्त त्यापनसंफेटौ 

खंलिभ्रिरवपातनम् । इति भेदास्तु चत्वार च्रारभच्याः 

प्रको्चिंताः” द्युक्गवस्त्त्यापनादिर्ूप' तथा । श्यनेका- 
चिवयुखः स'योगविभागद्विलादिस' खव ।दादि्टकत्वर्पः 

चत॒डात्तथा | ऋआध्यास्िकतुष्टिः ˆआाध्यात्मिक्यञ्चतसः 

प्रलष्य्, पादानकावभाग्याख्वाः' सा^का०उक्तप्ररत्यादि- 

रूपा चदष्टात्तथा। चित्तपरिकमैाधेभावना मेलोकरुषा - 

छदि तोपेत्तास्िका चठदहात्तथा । सभाधिविधुः खयविच्प- 

कषायरसाखाद्ाकः चठ्ब्कत्वात्तथा । संन्यासो कुटीचक 

बद्द्कह ख परमह.सात्मकस्तया । खर्बन्वः विषयप्रयो- 

अनसम्बन्धाधिकारिर्पस्तथा । जह्धविषिदिषासाधनम् 

इहामुलाथेफलभोगविरागनित्यानित्यषस्तुवविनेक अथमादि- 

षट्कहकारूपः तथो । कल्सितकमेकारकम् । पद् सौन्य- 
पराप्रानौश्धिताकयितान्यपूर करूपं तथा । बीजम् एकानेक 

वर्पसमोकरपमभ्यमाहहरण्भाविताक्मकं तथा | सह्भेतव्िषयः 

जातिदरव्युणक्रियार्ूपस्तथा । द्रव्यारम्भक्तः स्यभवटुदरव्यञ्च 
चितिजलतेजोवायुर्ूपत्वात्तथा । ऋपरछक्तः सालोक्य 

खायुज्यसाणष्णिंसार्प्याल्धिक्रा तया । का्ौतृपन्तिप्रकारः 
सतः सदुत्पत्तिः सुतोऽसदुत्पन्तिः सतो विवत्तंः सतः 
सदुत्प्तिख्चेति च्टर्पत्वात् तथां | इङ्गः कायिकाका- 

लिकाकारिताचक्ररुद्धिरूपा तथा| सिद्धान्तः सर्वतन्त्र 

परतितन्ताधिकरष्यभ्युपममस स्विनिरूपः चतुषटात्तया | 

ब्योत्पत्ततौ खाभग्यन्तरप्रयलः स्म षतृस्प.्टविटतस 'टता- 

त्मकञ्ठेष्कत्वात्तथा । विप्रलम्भः, पूरागमानप्रवास- 

कर्यातसकः चतुषकत्वात्तथा । 

कविन्ल ° युधिषठिरभोमाजे तनक्कल सदेवा - 

नाम् पार्ड्षुत्राषपं, प द्चाननश्िवरूखानां, ओोलस्वगनेल- 

र्सनघाण्ाक्कानां न्नानेन्दरियाणाम्, वाक्पाणि 



एकां [१५०६] एका 

पादपायुषस्यद्छपाणां कमेंन्द्रियारां वा, सन्तान 

कल्पञत्तमन्दारपारिजातड्रिचन्द्नानां देवटच्ताणं, म~ 

हानाम्त्यादिवेदपदहणाभानां व्रतानाम्, दल्िणाग्निगाह- 
पत्यादवनोयान्वाहाय्य पचनावसच्यानां बद्को न, ब्रह्महत्या 

खरापाणन्राद्धाणस्वाभिकसुवणेहरणगुषेद्गनागमनतत्संसमै . 

चि्यपतेजोमरुह्रोमद्पाणं 

मूताना, कुभाररषुवंशमाघकिरातनेषधार्याना मह्ा- 

काव्यानां, 

जानां पातक्ञानाम्, 

होमखाध्यायपाठपिदतरपखातियिपूजन- 

वैश्ररेवबलिदख्पाण्ण र्टड्स्यकत्तव्याना सखात्तानाम्, 

रग्निषोत्रादीना नेोन्क० प्राग् दथितानां चौतानां 

वा यन्नानां, सगेप्रलयमन्वन्तरराजवंथतञ्चरितद्धपाणणं 

शराणलक्तणानाम्, प्राखापानसमानोदानव्यानद््पारं 

चस्यवायूनास्, उत्क्ेपणावचेपणाङुञ्चनप्रसारणगमनाल्मि- 

कानां क्रियाणां, त्तानेन्द्रियविषयाणां शद्दृस्सथ््प- 

रसगन्धात्मकानां, क्म न्दरयविष्टयाणां वचनाद्ानगमनविश- 

गोानन्द्ात्मकानां बा पञ्चत्वात् तथा} धा०्ति° उक्ताः| 

नोलकडोरकप्दमरागप्रवालमौतिकष्धपाष्यं स्याभ्यषटे 

देयानां रत्नानां पञ्चत्व बोधकता वास्तुमूमावारोष्यर- 

लानां कालिद्ासादिक्वीनाञ्च नवत्वात्ं तत्परत्वे भवत्व 

बोधकताखे दच्छयते। चतगौररक्गहरितश्याभद्धपाणां वं - 

शिचेषाग्पाम् पड्धत्वात् वथा पाटलादद्वियेगन† भिच्रयेनैव 

जातत्वात् न एटयग् वयैता, वणशब्द् द नाद्मणा1द- 

जातिपरत्वे च ष्कख, अन्नरपरत्वे तन्त्रबते 'पञ्चाशक्लिपि-. 

भि्विंभक्त व्यायुक्त: पञ्चाक्त्वछ,शिक्वासते^ख त॒ षरि-खि 
घवा वसाः सम्भषतोमताः'” इक्र ख्यागो घकत्वमिति 

भेदः । तत्षुरूषाघोरसुद्योजातवामरेषे शान खपास्ट† शिव- 

मूरत्तौनाम्, “सम्भोहनस्तापनञ्च शोषणः स्तम्धनस्तथ] । 

उन््ाद्नच्च कामख वाणाःपञ्च प्रकोत्तिताः” इत्यक्तानां 

कामवाणानाम् "'निठत्तिः सुप्रतिशा खात् विद्या चाग्ति- 

रनन्तरम् | शान्यतोता कलाः पञ्च भित्तयाः?' इति 
उक्तानां कलाप्रिशेषाणाम्, ईयानसनोभवतत् एुरुषमकरध्व 
जाघोरकुमारतेजोषामदेवसन््थसदो जा तका मदेवात्मका- 
नाम् नलंव उक्ताना कामदेवभेदानां च पञ्चत्वातृतथा । 

तत्षुरुषादिमन्त्रखूपाणां बह्ाकवाञ्च पञ्चत्वात् तथा । 

भाग्वन्डक्राः | प्रमाखविपद्यं यदिकल्यश्टतिनिदराङ्पाणः 

एत्तोनाम्+ इन्द्रियदस्तिपाणां स्लोतसास्, “धकरणा 
धूतपापा च गुप्रतोया सरखनो । गङ्गा च यक्ना चैव 
प्च नदाः प्रकोच्िताः काशो उकानां नदीनांवा 

पञ्चत्वात्तशा। एत्ति" शंत्तडितसप्रसेकरेषसनादयन्तध)तु हप), 

पत्रव्च “"खास््ाश्ल्यवटञ्ज्यन्नोडम्बरपल्ञवः । पञ्च 

-पल्लयमित्व क्तम् इ्युक्तानां पल्लानां पञ्चत्वाततथा | मूलम् 

' विल्व थोनाकगान्भारोपाटलागग्यकारिक्षा | पञ्चमूलमिति 
खा तस्” इय क्तषिल्वादिमूलानां पञ्चतवात्तथा । कषायः 

“जम्ब शास्मलिपराच्य'लम् वकुल बद्र' तथा | कषायाः 

पञ्च॒ विज्ञेयाः? 

पञ्चत्वात् तथा । 

द्व् जम्ब ादौनां कषायाणों 

कोषः बेदान्नोक्तानामन्नप्राथमनो 

विन्ञानानन्दमयानां कोषाणां प्र्चत्वास्या | देहत् 

परत्वे षट कबोधकताये वच्यते । मव्यस् “पञ्चगव्य 

दधि कलीरः शनगोमूतरगोमयेः” इत्य क्तानां दध्याद् नां, 

पद्चत्वात्तथा | तन्वम् “मद्यं मांखं तथा मतसो शद्रा मेथ- 

नमेव च । पञ्चतत्वमिदं प्रोक्तम् "दवय क्तमद्यादीनां पञ्च 

त्वात् तथा | षल्कलम् “न्य धो दुम्बरा च लञ्च च्ञेतस ल्क - 
लम् । पञ्चवल्कल मित्युक्तम्” इति च्योधाद्विल्कन्नानां 

पञ्चत्वात तथा | गम्" घ न्य' स्रा स्िलामाषा यवाः सिङ्धा- 

यक्ोऽपि वा] पञ्चयखमिति प्रोक्तम्"”द्र क्तानां धाग्यादी- 

भां पञ्चुत्वात्तथा । सगन्विः कपू रककोललगद्ुषुपगुवा- 

गजातिफलद्पार्णां हगन्विकानां पञ्चत्वात् तथा | खना 

^पद्धु खना ग्टड्स्यख चज पेषण्य पस्करः । कर्डनो 

चोदङ्म्भच्च इक्चज्ला दप बध्यस्यानानां पञ्चत्वात् 

तथा । एकटक्ताङ्गम् "(त्वक् पल ̀  कुषम मूल फलद्धे कथ 
शाखिनः | एकनरस्थन्त॒ पञ्चाङ्गम्” इन्यक्तानां शकख 

दख त्वैगादट्नां पञ्चत्वात् तथा| . ष॒रञ्चरणाङ्गम 

“ज पदोसौ तपयञ्चाभिषेको विप्रभोजनम् । पञ्चाङ्गोपासनं 

शास्त्रे पुरञ्चरणमिव्यते" इवय क्तानां जप्रादीनां प्रञ्चत्वा्त 

तथा । अ्टतम् “दुग्धः च शक्रा च॑वष्टत' दधि तथा 
मधु । पञ्चाक्छतसिदः प्रोक्तम् द्युङानां दग्धादि- 

ष््पाशामन्टतत्ल्यखादरूनां पद्चत्वात्तथा। नाखोक्िः- 

स्वगतप्रकाञ्चापवारितजनान्तिक्ाकशगतात्मिक्ा पद्धत्वाव् 

तया । अनुप्रासः ङ कउ्तिष्ठुत्यन्त्यलाटाचुप्रा- 

सात्मकः पञ्चत्वात् तथा । लबुलौ हकम् ^सुवखे' रजतं 

ताश रङ्गः साग तधेपच। पञ्चलौहमिति गरोक्तम्* 

इ्वय॒कसवषादिलौहानां पञ्चत्वाततथा । 

स्याः राशिचक्र पड्धमत्वात्तथात्वम | 

सूर्गाशरा 

अभदोपचारात्त- 

दचिषचन्दरोऽपि तथा । सप्रतिष्ठा तखाः पञ्चात्तरपाद- 

त्वात्तघ्ा । तकः चाक्ाच्रयान्योन्या्रयचक्रकानवस्थाप्र- 

माण्बाधितार्यकषसङ्गङ्पतया पञ्चत्वात्तथा । कायौषस्या 

~ 11 
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एका [ १५०७ एका 

श्ारम्भयलप्रःप्रप्ाथानियताञ्चिणलागमाल्सिका परञ्यत्वा-” 

त्तथा | नाटकष्यसन्धिः छवप्रतिश्चखगर्मविसर्पेपपस'ृति- 

सूपः पञ्चत्वात्तथा । प्रश्लावना उदुषात्यककथोद्ुषात- 

प्रयोगातिशयप्रव्कावलगिताल्मिका पञ्चत्वात् तथा। 

्रयोजनलिद्िद्ेठःवोज विन्द् पताका प्रकरोकाव्धात्ा तथा । 

विष्यः ष्यविद्याईऽस्ितारामद्ंषाभिनिवेशाकैकः तथा | 

अञ्चगतिः “आस्लान्दितं धौरितकं रेचितं षल्वातं सुतम्" 

५०. क्ता खछन्दितिदिलच्षणा तथा | ग्भेस्थातुगामिधर्भः. ` 

“खायः करे च विक्त च विद्या निधननेव च । पञ्च 

तानि हि ञ्यन्ते गभेस्वसव रेष्िनिः" इलुकताुरा 

दिल्षणस्तया । यो गाङ्गासन' “पद्मासनः खस्तिकाख्य 

पजुभद्रासने तथा । वोरासनभिति परोक्त क्रभादासन- 

पञ्चकम्” भारति °चक्गखस्तिकादोनां पञ्चत्वात्तथा | 

पूजाङ्गासनः तु शआसनशब्दे उक्षस'््याबोधकमिति 

` भेदः । हेतवाभाषः अनेकान्तपिरङ्धा सिद्धस् प्रतिपन्नगाधा- 

त्कः वथा । ज्यायावयवः प्रतिन्नाद्ेदद्ाहइरणो- 

पनयनिगमनात्मकः तथा | वेदान्तिमते तु ल्िलखेति- 

भेदः ।  कषालगुखः दिगयुष्छः सू्तामूत्तसाधारणयुणस् 

सयोगविभागपरत्वापरत्व्टयकत्वात्मकः तथा | बा- 

ख केन्द्रिययाश्चयुणः शब्दस शर््परसगन्धातकस्तया 

“दुःखः ससारणः ्कन्वक्ते च प्ञ्च प्रकोत्तताः | 

विन्नान चेदना सन्ना सस्कारोद्धपमेष च श्त्यक्त 

विन्तानादिलसणः स्लन्धस्तया | प्रातिपदिक्षायैः वि- 

शेष्यविशोषणस खया क्षारकलिङ्गगत्मकश्लथा | अधिकरण 

बयषः -“विशयोविषयसरं व पूर्व पश्स्तघोत्तरम् । निखय- 

खेति शि्वान्त> शाश्तेऽश्िकरणं खटतस्”' इत्यक्त 

यादिद्धपस्तथा. वयेविखःजकोपाधिः "वर्णान् जनयते 

तेषां श्रिभागः 'पञ्चुधा-मतः, | खरतः कालतः स्थानात् 

प्रायज्लालुप्रदानसः* शिक्षोक्तः जउदात्तादिखरोच्धारणः 

कालस्थानाभ्यन्तरबा हा प्रयल्लानपं पश्चत्वास् तथा । | 

बट्संख्यातोधकःः कवि ५ ल ° खक्ताः । वच्वास्तक्षोशानां, 

विमूद्खाश्चरनेलाष्यां; काण स्षानसाधनप्रमाणानां प्रत्यत्ता- 

हमानोपमानागनमाछ्ा पन्त्य चपलं च्विद्पाणाम्, -विरनियोग- 

साप्रद््पाणां, खतिखिङ्गषाक्यप्रकर यस्यानसं माख्या कानां 

वा षर वराक़लयालस् । च।पादचक्ञामभोनापाद्यन्तानखूप- 

प्ररतवे खत्म चयाद्षिञ्चविंधपसङ्गरषत्वात् भञ्चत्वस्य इति 

मेदः -खङ्गपन-सशलकनाछुदयपद्द्यमध्यख्पाणास् प्रधाना 

कानां," पविशाकसखनव्याशैर श निरक्रन्येःतिष्रचछन्छेक्पायां 
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भेद्ाङ्गानां वा, न्यायपेथेषिकसांखवपातङ्धल मभ) साबेदान्ता 
काकानां तच्वन्तानसाघने नां) दथेनानाम् चक्रव(पिनां चक्रा 
वयशद्धपाण्णस् अराणां, कलौ चकप्रवसतंकानाम् “ध्युधि- 
डिरोषिक्रमशालिषाडनौ धराधिनाथो विजयाभिनन्दनः । 
ष्मेव नागाच्लु नमेदिनोविभूवैचि {कमात् षट् शककारकाः 
कलौ" ज्योतिषि ° उक्तानां बुधिषठिरादौनां सा्व्वभौ- 
मानां वा, षडाननकात्तिंकेयश्खानां, सन्धिपिसहया- 

५ = 
मासनहधाश्रयद््पाणां छप्रयुणानास्च षट त्वात्तवात्वस् । ̀ 

शुणगब्द्ख्छ सत्वादिपरत्वे ल्रित्वख, इव्यधर्ममेदपरत्वे 

चहबि'यनिश्वखेति भेदः ।. मधुरकटकषायास्ततिक्तलव 

श्ना रसानां षटं कत्वाय | श्टङ्खारादिरसपरत्वे 

शैवत्वख बोधकतेति भेदः । शा०ति° उक्ताः | आमोद्- 
प्रणोद खदम् खविज्नेविधुकत्त पाणां गयेशानां, करभे 
शोक्नामोद्ादिप्रियाश्णां सिद्धिसग्टद्धिकान्तिमद्नावतौोमदद्- 

वाद्राविषषौषपाणास्, “'सञायुस्थिमच्जुक्ताणि त्वमा घ - 

सुथिराणिच | षाटकतौषिकमिद्रं पोक्त सवदेष्ेष 

देहिनानिति” तल्नोक्तानां ्तादृादोनां कोषाणाम्, बुभु- 

्षापिप्रासायोकमोहजरः चु पा णाभूर्मीणाम्, डा किनो 

शाक्िणोलाकिनो काकिनी ाकिनौष्ाकिमोषखपाणाम् षट्- 

चक्राधिषितानां शक्तीनाम्, “कलाध्वा चेव तत्वाध्वा ` 
भूवनाध्वेति च लयम् । वर्णाध्वा च. पदाध्वा च मन्वा 

ध्वेव्यपरं त्रयस्” इत्य क्तानां कलाध्वादोनासध्वनाम्- 

भूलाधारस्वाधिक्ानमणिपूराभा्तविशुद्धान्नाङूपाणां दे- 

हस्य चक्रभेद्खपाणां डाकिन्यादिषटशक्याधाराणां च षट 

कत्वात्तथा । चदतनां वसन्त पीग्रव्षशरदधेमन्तशिशिरात्मकानां 

घट्त्वात्तथा भा ०ष०डक्ताः। श्चाधाने दक्षिणात्वेन विहित- 

गवाना षट त्वात्तयात्वम् । कत्तिक: तासां षट॒तारात्मक- 

स्वात् तथा मन्तत्रवक्रश्ट तो यक्तपरत्वे {तख त मेदः 

णकाहृसाष्यानामेकाडकत्त व्यदोच्तोपसदट्मन्याङ्घकानां सदय. 
स्ववावतां ` “षट् साद्यख्का-” क्या ०१२,६,६, ष ० उप. 
करस्य १६,१३,२ भ, खलान्त धे द्श्चितानां साद्यस्क,दो्षं- 

ष्याधिप्र्सादिकामक सव्यायकरौ विश्वलिच्छिरसग्य नैकलतिक- 

ख्पाणाम् बटत्वात् तयौत्वम् | आद्रा राथिचके तद्याःषठ 

ल्षात् तथा तद्दाव सदधिप्षकालादिशव्दोऽपि सथा । 
गायती त्याः षडक्तरपादत्वात् | भावविकषाराण्णां जन््र- 
अन्व द्धिविपरिष्ामापच्यनाशङ्पाणणां यास्ोक्ताना षट 

त्वात्तथा । भीकंपदाथे।मां करेषिकस्हलोक्तानां दव्य 

कर्मस्ानान्यविेषखमयायातसकानां' षटकतात्तवा । “रच - 
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यख्य समख दीस यशसः चरियः। त्नानवैरा- 

ग्ययोद्धौव षरं भग इहोच्यते" इयक्तभगस षटूत ख्या- 

योगातृतथा । कारकाणामपादानसप्रदानकरणाधार 

कम्माक्त्पागां षट्कल्ल त्त या“छपां छपा तिडग नान्न 

धातुनाऽय तिडगं तिडग } सुबन्तेनेति च प्रोक्तः समासः 

षडविधोरधेः" इय. क्राना, इन्दकमे धारय यु ततृषरूष- 

ब्व्रोहाव्ययोभावा्कानां वा समासानां षटत्वा्तथा । 

सङ्गतिः प्रसह पोहा तद्ेतुताबसर निर्वा इवे ककायय तव~. 

पा षट्कत्वख, शस्तराध्यायपाद्सङ्तिद्पा ठ॒लिष्वखः 

ऋधिकरणसङ्गतिद््पावान्तरसङ्गतिस्तु अाक्तेपदद्टान्तप्र्युद- 

इृर्यादिरूपा बहतद्येति भेदः। थङ्गन्थासः शोषं शिखा खख- 

ृदयनेलकरतलतत्एवन्यासरूपतया षटत्वख, अभिन्ना 

दिव्यचकषुःच्रोलपरचि तन्ञानपूरयं नवासानुख्टतिखा ततन - 

ज्ञानवियद्गतिकायव्य.ह दिशि दिरपयौर्धधमेभेदर्ूपा षट् 

शौ दष्ट द इच्छं णोपराजितथत्- 

सन्याटविकात्मकम् षटत्वात् तया । चरापाणसमम् “जह्मो - 

ष्कता बेदनिन्दा कौटसाच्य इडद्धधः । महिताच्राद्ययो- 

ऊग्विः छरापराणसमानि षट्" इत्य क्रम् षटत्वात् तथा । 
मारोदूष्ानि “पान दुचञ्जं नसंसगः प्रत्या च विरद्ोऽ- 

त्वख, ब्धपसेन्य' 

डनम् | खपरोऽन्यग्टहवासव्र नारोण्णं दूषणानि षट्" 

काशो*डक्तानि षट्लात्तया। शास्दरतात्पथ्यंनिायकः 
^८उपक्रमोप ठंहारावभ्यासोऽपूव्वं ता फलम् । अथयैवादोप- 

पत्तो च हेतस्तातपययं निरये ” दुक्तं: षटत्वात् तथा । 

मोविलच्णम् “ददाति प्रतिग्टह्छाति युद्यमाख्याति 

च्छति । भङ्ग भोजयते चैव॒ षड्निधः प्रोतिलच्चथस्' 
दता द्ानाद्याल्क्म् षट कत्वात् तया | गोताङ्खवसष- 

न्तादिरागः षटत्वात् तथा । पताास्वानाङ्गफलम् "इटा 

चंरचना चयं खाभोटत्तान्तविश्छरः | रागप्रा्चिः प्रयोगद् 

गोष्यानां गोपनं तथा| प्रकाशनं प्रकाश्यानाभक्गानां षड- 

विधम् फलम्” प्य्क्तेटायेरचनादिद््पं षट्त्वात्तथा । 

रिपुः कामक्रोघलोभमोहमदमात्धग्याल्लकः भट्(्वात्तथा 

जन्डबम्नावधिकवहस्याने चिन्तभोयत्वाह्धा तथ। । विप्रकमे, 

यजनयाजनाध्ययनाध्याप्नदानप्रतियद्जाक्रकं षट्त्वात्- 

तथा | अभिचारः भारशोश्चाटनविद्धे षणस्तम्भनमोहन 

वथोकरयात्मकः षटल्यात् तथा। शमादिः थमद्मोपरति 

दितिच्ताखङ्गासमाधिर््पस्तया । प्रत्यत्तम् श्रावण्त्वाच 

चाक्ुषरासनव्राणजसानसात्मक' षट त्वबोधकम् लौ- 

किकप्रत्यलसन्निकषमैः इन्द्रियाधसंथोगतत्ध"युक्गसमषाय 
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तत्संयुक्तसमवेतसमायसमवषायसमनेतससवा यस "युक्त विये- 

षणतात्मकः षट.कल्वात्तथा । आकाशयुणः संख्या 

परिमाशषथकत्वसयोगविभागशन्द्ा कः षटत्वात्तथा | 

निखित्तासमवायिकारणतापन्नगुष्यः उष्णस्य शद्रवयुख्त्व- 

बेगरु योगविभागात्मकः षटत्वात्तथा 1 मानभङ्कोपायः 

खामदानभेदनोत्यपेच्चारसान्तरा त्मकः षट्कलत्वात्तया । 

सप्रसंख्याबोधकाः । कविन्ल° उक्ताः । लोकः भूभूवः ` 

स्वर्महोजनतपःसत्यात्मक ऊहं ख्यः, श्तलवितलद्तल- 

तलातलमहातलरसातलपातालात्मकः अधःस्यो वा, दीपः 

जम्ब थाकथालमिक् क्र, चचगोभेद्एष्करात्मकः, खन 

वैवखतमन्वन्तरे वसिषठकश्य पालिविख्चामित्रजबदग्निगौ तम- 

भारद्ाजात्कः खावम्भृवान्तर भरोच्यनिएलस्त्य पुल इ~ 

क्रवुप्रचेतोवशिष्टात्मको वा सप्रत्रात् तथा| द्धग्यंदयः 

तदश्चानां सप्रत्वात् तथा । सन्दर; लवणेच्चछरारतदधि- 

चोरखादूदक्राककः, ग्टपराज्चाङ्गमुः खाम्यमात्यञुद्त्- 

कोषराददुगबलात्मकम्, धान्यम् यवनोद्धितिलमाष 

ग्यासाककङग, सह्ात्मक सप्रतात् तथा | वद्धिशिखा 

कालोकारालोमनोजवराछलोहिताचधूजवखास्मुलिङ्गिनो- 

विञ्चधामास्मिका, अद्रि मडेन्द्रमलयसद्यणशक्तिमड विन्ध्य 

पारियालककपर्व्व तद्धपात्कः सप्रत्वात् तथा । शा०्ति* 

उक्ताः । चछदशथेनम् आाचक्रविवचक्रद्धचक्रधीचक्रसचक्र- ` 

ख्वालाचक्रखद्थंनचक्ताकम्, स्वर निषाद््षभगान्वार- 

षड्जमध्यमपैवतपञ्चमात्मकः सप्रतात् तथा उदा- 

्तादित्वे वित्वद्ध, अजूवणे्पत्वे षोड त्वेति भेद्ः । 

यहः रविचन्द्रमौमवधरुरुशएक थनिद्पः प्तत्वात् तथा । 

राङ्केत्योरमहत्वमते क नवत्वस्य यन्नियपाल्रभेदष्वे 

दथत्वख “दश यहान् ब्टह्कातोति" खतौ द्शानाभेष 
सोभपहख्पाव्राखां विधानात् । “खष्टौ सहा अशा- 

वतिखहाः?' दूति खतेः प्षानसाधनाकमते पञ्चन्नानेन्दरिय- 

मनोवद्धा ङ्का रातमकाटविधाथेपहणदेठ॒लात् अटत्वनोध्क- 

इति मेदः । समिधाम् अकेपलाथद्डदिरापामागपिप्- 

लो डम्बर मोपा, नो °क ° उक्तानां यास्यपन्छनां गवा- 

दनां, बन्यपच्छनां मह्षादीनाच्चमूरादोनां व्यादृतोनाच्च 

सप्रत्वात् वथा । भा०व० उक्ताः मनोबद्धिसह्हितन्नाने- 

न्द्रियपद्चकाल्नप्राणद्धपः ऋषिः सप्रत्वात् तथा । मनो- 

ब्यादिप्रा्याखि चानि सप्रतवात् तथा, बोष्यातन्त्ी 

तासां लोके सप्रतवप्रसिद्धस्लधा । न्द्: गायलादिजग. 

तन्तवे दिकशन्दो ष्पम् शप्तत्वात्तथा लो {ककडन्द्ः परत्वे . 
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षङ्कि शतित्वखेति भेदः । साभमक्तिःः ओद्कारड्धङ्गारप्र- 

स्तावोङ्गोयप्रतिह्धारोपद्रवनिधनद्पा सप्रत्वात् तया। 

“लोकेषु सप्रविधं सामोपासोतेति"छतौ साम्नां सप्रविध- 

तवोक्तं स्तथात्वम् | वैशेषिकमते पदाथः द्रव्ययुणकम्सामा- 

न्यविशेषसमवायाभावात्मफः सप्रत्वात् तथा | प्रतिविकछतिः 

महद हङ्कारयन्द्स्मरदपरसगन्धतन्द्रात्रात्मिका सप्नत्वात् 

तथा । पुनचचस्तख्याराशिचक्रे सप्रमत्वात् तथा । भे- 

दात्तदधिपतिरदितिरपि | उष्णिक तस्याः सप्रा्तरपाद्- 

त्वात् तथा । खच्चजदऋमस्वानस् “अमृताद् बाप्मतोवङ्क वदे 

ग्योऽण्डाञ्चगभेतः । साश्नोहयानारत्पन्तिः सप्रवा परि- 

कोपिता" द्व्य, क्तानां सप्नत्वात्तथा । ताडशोत्पन्तिख्या- 

नकवतेन खश्शब्दाऽपि तथा। मदसतिय “करात् कटाभ्यां 

मेदश्च नेनाभ्याञ्च मटक्लतिः द्ध क्तानां सप्नतवात् तथा। 

वर्युशः “कुल्च थोलन्च सनोन्नताच विद्याच वित्तं च 

वधुैयञ्च | एतान् गुणान् सप्र विचिन्य देया कन्या बुपैः 
ेषमचिन्तनोयम्” द्व्य क्तकुलादोनां सप्रलवात् तथा। 

कौनदवा "द्ग पौनर्दवा; बन्धा वरस्लनोवाः खा धमाः । 

वाचा दत्ता मनोदत्ता कंतकौतकमङ्गला । उद्कस्सथता 

याच था च पाशिग्ट्होतिका । अग्नि परिगतायाच 

नमू प्रभवा च यादत् क्तानां सप्रत्वात् वथा । घम्येवित्ता- 
ममः “सप्र वित्तागमा धम्यादायोलाभः कऋ्रयोजयः। वि- 

भागः सप्रयोगचच सत्प्रतिध्रहन एष च इ्युक्तदायादोनां 

सप्रत्वात् तथा | भरत्, आावरद्प्रव्ोदद्सवदहविवद्परा- 

वद्परोवद्ाककः सप्रत्वात्तथा। आवान्तरभेद्परत्वे ऊन- 

पञ्चा शन्वद्ये ति भेदः । मोच्तदरो'“खयोध्या मघरा माया 

[शो कद्चिरवन्तिका | एरी दारवती चैव सप्ता मोच 

द्गयिक्षाः” इत्च क्रषरोष्णं सप्रलात्तथा । 

ऋटबोधकाः कविण्ड, खश्च: । योगाङ् यमनियमासन 

प्राणायामप्रत्याहारध्यानधारख्ासमाधिर्प, थिवमूसिः 

चिलययादिपञ्चभूतचन्द्रढवयंयजमानर्पा, शेरावतघुख्डरो- 

कवामनकृषद्ा ् लनषुष्पदनसावंमौमदचप्रतोकद्पोदन्तो च 

खटत्वात्तथाः एकयेषात् करिणोशड्दोऽपि तथा करिण्यद्च 

शससुकपिलापिङ्गलानुपमाताककर्सौशुष्वद्न्त्यङ्नाञ्जनाव- 

तौरपाः। सिद्विः अखिमलचिमप्राभ्रि प्राकाम्य श्रितावशिता 

व्यात्निकामाव्रसायितात्मिका अष्टत्वाद् तथा | चलतुवैदन- 

जद्धकसखथा | व्याकरणम् इन्द्रचन्द्रकाशथरतस्ञापि- 

शिखि ाकटायनपाणिन्यमरजंनेन्द्रात्मकाटकन् कतम् अद 
त्वात् तथा| दिक्पालः रनदरयद्धियमनिक तिषरु- 

वायुकुमेरे थानात्मकः प्राच्यादीनामष्टानां दयामोशख्रा- 

शामेषामष्त्वात् तथा| अङ्खाधोदिकसह्ितदिकपाल 

परत्वे दथलस्यति भेदः! अहिःयेषवाहकिपद्ममदा- 

पद्मतच्तकङगलो रककंट शङ्खात्मकः अचत्वात्तधा । कुडा - 
चलः मतान्तरे हिमाचलसद्ितः पू्बत्तमडनद्रादिदपः 

ऋष्त्वाततघा । कुलाचलानां सप्रत्प्रसिद्धावपि कचि- 

दष्त्व्यगहारः | "अष्कुलाचलसप्रसखद्राः” मोशद्ररः । 

शा०्ति०डक्ताः। भेरवः असिताङ्गरर्वण्ड़ोन्यच्कपा- 

लिभौोषखक्रोघनसंहारात्रकः। प्रसतिः प्रधानमद्टङ्ारपञ्च- 

वन्ात्रात्मिका अषदटत्वात्तथा । प्रलतिशन्द्ः प्रधानपरत्वे 

एकत्वस्य तत्त्व न्तरोपादानत्वपरत्वं अत्वे ति भेदः । 

गे: वक्रतु णड कदं द महोद्रगजाननलम्बोद्रविकटविन्न - 

राजधृच्वरं 1ककः अद्त्वात्तया | अग्निमूत्तिः “जात 

बेदाः सप्रजिद्खो हव्यर)हनसन्नकः | अश्चोद्रजसन्नः 

स्यात् पुनश्च्चानराद्धयः । कौमारभधजाः खाद्िश्रहणोरटेव- 

खख: ख्टतः'? शा०ति्खक्तानां जारवेद्खादोनामटत्वात्तथा 

शाणः श््रावपनतल्दयपूरणोयः 

अष्टत्वात्तथा | 

भाग्वन० 

मष्दहद्भार विन्तसह्ितन्नानेन्द्रियद्पः 

शरभप्रादख लोके ऽट्वप्रसिद्धेस्तथा । यूष 

कोख जेदे अद्त्वप्रसिङेस्तथा | दिजगु्णाः “ध्दया 

सव्वं भूतेष चच्चान्तिरन्धया शओौचमनायासोमङ्गलमका- 

पैख्यमस्छडेति” गौतमोक्गानामद्त्वात्तथा । वशेधिकोक्त 

भ्रयः स'योगविभागषएटयकत्वखंख्वापरिमाणनु खो च्छा 

रंतिद्छपः षत्वात्तथा । राच्याङ्गम् पौर णोसह्ति 

स्वाम्यमात्य दिसप्रकम् अषटतवात्तथा › नपगतिः “चादाने 

च विसर्गे च तया प्रौषनिष्ेध्योः। पञ्चमे चार्थवचने 

व्यवहारस्य चेरे । दण्ड शद्धेयरवक्रः ख्ात्तेनाटगतिको 

नप: उशनवोक्तगतिरूपा अदत्वात्तघा | तारिणी (तारा 

चोखा मोखरा च वच्वा कालो सरतो । काभेच्सी 

च चारूर्डा इव्यषौ तारिरलोमताः'' इल क्रानां दारा- 

मूत्तिं मेदानामःत्वाद्तथा । होमद्रव्यम् "अच्लयो डम्बर 

त्न्यसोधसनिध{तलाः । शिङ्धाथैपायसाज्यानि द्रव्या- 

ग्यष्टौ विडबेघाः” द्व्य् क्तानामष्त्वात्तथा } धातुः 

“खख रौप्यञ्च तानलञ्च वङ्गः यशदनेवच | सौख लौह 
रसयति धातवोऽ्छै प्रकोत्तिताः" द्व्य् क्रानामष्त्वात् 

तथा टेषस्यधातुपरत्वे सप्रत्वस्ये ति मेद्: । महासरखतौो- 

सात्विकभावः “स्तम्भः 

उक्ताः । 

भृजस्लस्या अदटमुजत्वात्तथा । 
लेदोऽय रोमाञ्खः खरभङ्गोऽथ नेप्रयुः। बेवख्यंमन्, 
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प्रलय इत्वलतै खात्विकाः खरता ः"*सा ° द् ° उक्तखम्भादो- 

न।मटत्वा त्तथा | अषमवायििकारणगुणः र्परसगन्वष्यथे- 

परिमाणेकष्टयक् वस्त ह शब्द् ककः ऋष्टत्वात्तथा । 

जिमित्तकार्गुणः बड खडः च्छाद षयलाद्टभावना- 

त्कस्तया | 

विभागपरत्वा परत्वयेगात्मकस्तया । मङ्गलम् “रटगराजो. 

मगोगुखः स ख्यापरिमितिष्टयकत्यसं योगं 

षजयन्ती तथा भेरी 

दोप इ्य्टमङ्गलम्” इत्य क्रानां “लोकेऽ सङ्गनान्यषौ 

नाद्मणो, गौङंताथनः । हरिणः सपि रादित्योमाला 

राजा तथारटसः”” 

छषोनागो कलसोव्यजनः वया । 

द्यु क्तानां वाष्टत्वात्तया । नायिका- 

वस्या स्ताधीममन्तका 

विप्रलश्वा प्रोधितभरकाषासकसच्जापिरहोत्कर्ठिताक्िका 

च्यटत्वात् तथा । ट्ङ्गौहम् “हवे रजतं तान्व सौसक 

कान्तिकं बया | रङ्ग लौहं तोच्छलोष्ं लौ हान्य्टौ इमा- 

नि त" ् ानामटतलात् तथा । लघुलौहपरत्व पञ्चत्व. 

ख बोधकभि्थ कम् । चायु दाङ्गम् (“शद् शालक्य' 

खशि ताभिसारिकःकलङ्ा्तरिता 

कायचिकित्सा भूतविद्या को मारण्ड्याऽगदतन्त्रं रसायन. 

तन्त्र वाज्ञोकरणतन्त्रमितिः चद्तोक्तानामदटल्वात्तथा । 

अ्वाङ्गम् “खापःलोरं कृयायद्च दधि .षपिः तड - 

खम् । पयः सिद्धायेकदंप च्यदटाङ्गोऽवः प्रकोत्तित इति 

प्क्ञानाम् “खापन्लोर कुशासाणि त मधु तथा 

द्धि | रक्तानि करपोराश्ि तथा वौ रक्गाचन्ट्नम् । अदा 

रष वा आवे, द्क्तानां वादात् तथा । प्रयासाक्गम् 

"ज्ञानभ्याञ्च तथा पद्भ्यां पाण्णिभ्याछरसा धिया ] शिरसा 

वचसा द्या प्रणामोऽष्टाङ्ग श्रितः” 

तथा । 

ष्व् क्ञानामछ्ला- 

“शे यनाङ्गम् च्मरणं को तेन केचि प्र ्णं गुा- 
भाषणम् । स कल्योऽध्यशसायच्च च्छासनस्स.शिरेव च । 

एतन्न यमम्ाङ्गम्'' 

राशिचक्र अषटमत्वात् तथा । तदभेदात् तदधिपोनौवो- 

ऽपि । अनुप तद्धा: ं्टाचरपादत्वात् तथा। 

तमः अव्यक्रमहद् इङ्कारपञ्चतान््माल्लातकेष्वनात्भूतेष्वात् 

बद्धिूपम्टविधविषयत्वात् तथा । “भेदस्तमसोऽ्टविधो- 

मोष च तथा" सान्का० । मोः अणिमादिसिद्लो- 

नामात्ममतानां शाञ्तिक्त्वाभिमानद्पः आणिमाद्यदट- 

विधविषविष्मत्वात् तथा | विवाहः ब्राह्यदेवाष्प्राजा- 

पर्वाञ्चरगाग्बव्वराच्तसपंशाचातकः अषटत्वात् तथा| 1सद्धि 

"खटः शन्दोऽध्ययनः द्; खविषातान्नयः चद्धत्पराञ्चिः । 

जनस चिद्धयोऽलोःला-का० उक्तोषादोगाभदव्वयास्चथा) 

{ १५१० 

द्व्युक्तामामरत्वात्तथा । पुष्यः तख | 
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छङ्गसिडानरं नामान्तराणि शां-कौ°दर्शितानि । तारहता- 

रतारताररम्यकषद्ाशदितप्रमोदश्दितमोदमानद्पाि.। 

खगगतिः ““ 
1 € ू [1 १४ 

वक्र तिन्यक् तथा चोद्खमर्भं लघुसन्कम् द्यङ्ञ 

सम्पातादिष्पा टत्वात् तथा परिकर्म यङ्कगास्त्रोक्त | 

योगवियोगयुणनभागवगे तत्पद्घनतत्प्ख्पम् अष्टतवात्- 

तथा" वर्सौत्मन्तिस्थानम् । “"अघ्यौ स्थानानि वखां- 

नाचरः करटः शिरख्धा । जिह्ञासलं च दन्तोष्ठौ नामा- 
मलं ताल च शिच्योक्तोरञखादौनामदत्वात् तथा । 

च्त्रतक्नम् अषौ तान्यव्रतक्नानि आपोमलं फलं पयः । 

षविन्राह्यणकाम्या च गुरोदचनमौषधम्'" ूटत्य क्तावादौ- 

नामटत्वात्तया । नष्टारोग उन्द्राद्तग् दोषराजयच्छञ्चाख- 

मधमेषभगन्द्रोदराश्क रोपः टत्वात् तथा । 

मवत्वसं ख्याबो धकाः कवि०ल उक्ताः | रखना सिकानेल्कर्णं- 

दयो पस्यपायुद्धपाश्ां देइदाराणाम् नवखं ख्यायोगात् तथा 

भारतकिन्नरहरिकुर्हिरण्सयरम्यकेलाहतभद्रतरगकेठमाः 

लाख्याभां भूखण्डानाम्, तपखाकाले खयं कत्तानां रा- 

ष्णमस्तकानाम्, व्याघौस्तनानां "गौड़ पैष्टी च साध्वी च 

चिन्तया लिणिधा छरा! दति लिविधन्चरायांः सा[त्वक- 

राजसतामसाधिकारिभे दचेव्यतया नवत्वात्तथा । इख्डान ‰ ` ` 

अषटाघ्च दिक अटौ रेथानोप्राच्योर्मध्ये अाचारखीकुण्ड- 

सेकभिति भण्डप्रा्कुण्डानां मवलत्वात्तया । ' 'पद्मोऽ श्रियः 

महापथः शङ्ोमकरकच्छपौ । छकन्द्कन्द्नोलाच वर्- 

ऽपि निधूयो नष" हाराग्उक्तानां पद्माद्,नाम्'' अहा 

नाभेकादौनां नवान्तानां, ष्ङ्गारवोररोदरकरणाङ्गुत हास - 

भयानकब.भक्छ यान्ता ख्यानाभलङूारोक्रानां रसानाम्, रबि- 
चन्द्रभौमवुषगुरशुक्रशनमिराङकेदद्पाणा पाणा गव 

स्वात् तथात्वम् । शाऽि०जक्ता 'सञ्धिदामन्द् विभवात् ` 

सकलात् परमेश्वरात् | असोच्छक्रिसतो. नादो नादा- 

इन्दु सुद्भवः । परशक्निमय : सात् लि धाऽस्पै-भिद्यते 

पनः । बिन्दुनाद बोजनिति त. भेदाः सभोरिताः 
विन्दः {शिषात्रको वोज शतेनद्स्तयोनमिथः |. सभवायः 

समायातः शवाीगमविथारदंः। रौदी षिन्दोश्ततोना-. 
दात् च्या गेजाद्जायत । वामा, ताभ्यः सरन्न. ताः. 

रद्र बरह्मरमाधिषाः'' तत्नौवाद्ये चक्तानां शक्गितत््वानां 

पीटशक्तीनां तनत्तहेवताभेदेन भिन्नानां ततगोक्तानाभ 

“क्ता मार्णकयवं दूरं गोभेदान्ः वज् विद्रभौ } अद्मरानं 

सरक्त" मोखद्चेति न्यसेत् कमात् ” ` इत्युक्तानां रलामां 

सपात' विप्रपातञ्च महापातं निपातनम् । ` 

॥ 1 ~- - 
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मवत्वात् तथा | वगांणामकवटतपयशलद््पाणाम् नव- 

त्वात् तथा लोके लल्षद्पलवर्गखाभावात् ऋअटखंख्या- 

बोधक इति भेदः | | 
तिर 

प्राणर्तकदुगभेदद्पाणाम् शा० 

२३प० उक्गानां प्राणट्रूतीनाम् 

भा०व० | सामधेनो तखाश्च यथा नवत्व' तथा नौर 

कण्व्या० द्थित' प्रलतिषयोर य च खौ यथा 

नवधा योगस्तथोक्तः प्राक् । 

श्श्चरलक्णम् जगज्जन्मस्वितिप्रलवेष प्रयेकं न्नानचि- 

शोषा प्रयल्ञात्तया नवत्वात्तथा | ^“वि्चसगं निसगादिनव-, 

शलणलल्ितम्ः' चओरीधरः। पल्निका कदलो दाडिनी 

धान्यः इरिद्रामानक' कचः । विल्लोऽथोको जयन्तो च 

विन्नेया नव पल्िकाः”' इवयुक्तानां पलिकाणां नवत्वात् 

तथा । नवपलिक्ञास्थदेषोर्ूपा इग जह्माणोरक्रदन्ति- 

कालच्छ्मोजयन्तोचाखख्डाक लि काशिव्रा ओोकरद्हिताकात्ति- 

कोद्पाणां नवत्वात् तचा | कतिच्रे ठाथेकरलर शब्द् :“धन्व- 

न्तरिः चपणकोऽमरलिं ह शषुरवेता ल भटृवट कपे रका लिदा- 

खाः। खयाल वराह मिद्िरोच्धपतेः सभायां रल्ञानि वै वर- 

सचिव विक्रमस्य” व्योति ° उक्तानां विक्रमादित्यसभा- 
वणं को- 

नवत्वात्तथा । 

श्यकविखरे ्ानां नवत्वात् तथा । विष्णु भक्तिं 

कन" - विष्णोःखरखं पादसेवनम् | चनं बन्द्न दाख 

खख्यमात्वनिनेदनम् । इति घसाऽपिता विष्णौ भक्ति 

खेच्रवलन्तणा'” भाग० ७,५ उक्तश्रवणादिद्पा नव- 

“आध्यात्मिज्यचतसखः प्रज पा- 

दानकालभाम्याख्छाः | बाद्या विषयोपरभात् पञ्च नव 

दष्ये भवन्ती" सां०का० उक्तानां नवत्वात् तथा । 

अभ्यागतेऽव्ययकावयम् । “नवैतानि च्टहस्थोन काया 

शखभ्यागते सदा । अन्यर्यानि च यत् सौम्यः वाक्ये? 

चचुरमेनोद् खखस्8 । अभ्य लयान५ सिहायते सक्लेष्र 

पूैभाष्स् ७ । उषासम र महत्या" काथोर 

उक्तानि वत्वात् तथा । भ्यागते ईषट्व्यवलाध्य 

ऋा्या{खि । ““तजेषदधयबयुक्घानि काव्या रम्यागते 

नव } शासनः पादयो च ` ययाशद्ययनःर 

चितिः ४। यबा कचं दजला अध्यङ्कत दोपा्गारह- 

 श्थादिचिदाः* काशो दर्धितानि नवल्वात्तथा | ग्ट 

श्व वश्च याज्यनन्दाकाग्योणि ^तया नव॑ विकर्नाखि त्या 

च्यानि र्टहमेत्विना । पैशुन्य' परदारा दोहः क्रोधा- 
दषोदन्भव मावा च खनेनागीर्गला- 

अवश्यकत्तं - । 

त्वात् तथा । बुः 

न्धताग्रिये | 

श्च? काशो० उक्तामि नवत्वात्तथा | 

२७६. 
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व्यानि ^'नवावश्छककष्म्राखि कार्वाणि प्रतिवासरम् । 

चान षच्या जपोषोमः खाध्याथो देवतार्चनम् | 

वश्वदेवं तथातिश्छं नवमः पितप्णम्” काशो. उ- 

करानि मवत्वात् तथा । - गोष्यानि (“जन्तं भेथनं 

भन्त्रो ग्टडच्छिष्रञ्च वञ्चनम् '। न्णायुधेनापमान' स्त्रो 

प्रकाण्यानि सवथा” काथो उक्तानि नवत्वा्तथा | 

“नवैतानि  प्रकाग्चानि बडपऽपमङ़तसि- 

तसम्१। प्रायोग्ध र्छशशुद्धिख्चरे खान्यः 8 ऋय५ वि 

कयौ । कन्यादानं७ युर्योटतरेः€ "काथोण्दर्भितानि 

नत्वा त्तथा । अक्यद्ानपालाखि } ““पालमिल्लविनोतेष 

दोनानायोपकारिषु । पिदटमाटगुरष्े तन्नवकं दत्तम 

यम्" काथो क्तानि नधत्वात्तथा । 

पालाखि “निषृफल' नवक' ष्ट चाटचारण्तक्स । 

कुदे कितवे धत्त शठे सन्दे च, बन्दिनि" काशी० 

उक्तानि मवत्वात्त्ा । च्रेयव्रस्तनि अपत्खपि 

न देयानि मव वस्तनि मबद्ा | अन्वये सति श्वख' दा- 

राञख्च शरखागताः। न्यासाधो कुलहसिश्च निचेपः स्त्रो 

धनं छतः” काशी° उक्तानि नवत्वा्चधा। साधारण 

कम्पी “सत्य शोचमह्हिसा च चान्तित्नानः दया दमः । 

अस्त यमिन्दरिवाकोचः कनं साधारण भवस्” कार 
उक्ञानि नवत्वात् तथा । दन्य चितिजलतेलोवायुकाश- 

कालदिन्मनद्रात्मर्ूण नवतवात् कथा { ` वभयोद्रव्यतसते 

दथत्वबोधकशिति मेदः ˆ श्थाचिभावः “रति्ाखख 

शोकश्च कऋोधोत्साष्ौ भवं तथा | लयु्या विखयख- 
ल्यम्ै प्रोक्ताः थोऽपि चे” शाण्द् "उक्गरत्यादोनां 

नवत्वात् तथा । ‡ 

दचत्वबोधकाः | कवन्वर क्ताः । 'इस्ताङ्् लनां, दष 

भुज यग्धुवा हूना, दथहखरावमौलोमां, सोनज्रभ्ा वराह 
न्हसिंषानपरगुरामद्ाचरथिबलभङ्बद्धकल्किपाणां ल- 

व्णावताराखाम्, पून्वाम्ने वोद्क्िखने ऋ तीपचिमावायव्यो - 

त्रो याच्ूाधोख्पाषां दिथा,गविच् भां देवाना गदेव - 
ताभेदागं, कठदचलवद्चसत्छकामकाखध्वनिरोचकषुदरवो 

पाद्रवशोखूपाच्याम्, दथाश्रथचन्द्रौञ्चानाञ्चं दशत्वात्तथा 

श्चा०ति०। शक्तिवन्त्वानि ^“निषन्वाद्याः कलाः. पञ्च ततो 

विन्दुका पुनः| नाद्; शक्तिः सदा पूवैः शिवञ्च प्रङतेविदः” 

द्यु क्निषटत््यादिष्धपाणि दात्, तधा । माषोनीस् 

इडापिङ्गबाछधमृष्यासच्ितानास् ^ मान्वारोङस्िजिङ्गाण्डा 

सप्रषाउम्बषा सता । यथदिनो अर्धिनो चक््ः खः 

1गिषूफलदान- 
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सप्र नाडिकाः? द्व्य क्तानां दगत्वात् तथा \ भा व°} 

रुषख वागा दोनामधिदवमधिभूतं स्थितानां विषयसर्पण 

वत्मौकाकदिशां दश वातृतथा “ता वा दता द्व भृत- 

माल्ला खधियन्नं प्रन्तासाल्रा अधिभूतमिति" छतेख्तथा- 

त्वम् । 

इावाक्यानाम् “्रह्याहमसखलोति” एवमादोनां तद्विनेयानां 

तदिच्चेपकाणाञ्च द् एत्वा त्तथा । 

महाविद्या “कालो तारा महाविद्या षोडशो भुवनेरो | 

भैर 7 छिन्नमस्ता च विद्या धूमावतो तथा । वगला सिद्ध- 

विद्या च मातङ्को कमलाल्िका | एता दश महाविद्याः 

सिद्धषिद्याः प्रकोचचिंताः” इष् क्तकाव्धादोनां दथत्वात्- 

तथा । बराद्चणः खारखतकान्यकुज गौ डम यिलोत्कलदरा- 
विडमद्ारा्ट तेलङ्गःगजरनागर रूपतया द् थत्वात् तया त्व् ! 

पापानि "खदत्तानाश्पादानः हिंसा चैवाविधानतः । 

परदारोपरेवा च कायिक लिविव खतम । पारुष्यमन्- 

त' चव पैशुन्य चापि सव्वं शः | चअसम्बन्धप्रलापञच्च बा- 

ऊमव खाञ्जदविं घम् । परद्रव्य प्वभिध्यानं भनसानि्टचि- 

न्तन । वितथाभिनितेथद्च लिषिध' कम्मं मानसम् | 

शतानि दश पापानि” दत्य क्तानां दशत्वात्तया योगाङ्ग 

पो यमः “अद्धिसा सव्यमस्तेय' बह्धचर्य' कपाजेवम् । 

चषा छतिभिताहारः शौचं चेति यमा दश” श्यक्ताह्िसा 

दौनां दशत्वात्तथा ! नियमः “तपः सनोषञ्ास्िक्यं 

दान देव्य पूजनम् । सिद्धान्तश्रवणं चेव छोर्मतिच 

ज्ञपोह्धतम्। दशेत नियमाः मरक्ताः''थारति°उक्रतपश्चा- 

दनां दश्त्वात् तथा । खपककाव्यम् “नाटकमथ प्रकरं 

भाणव्यायोगसमकारडमाः ] रई हाग्डगाङ्गवोण्यः प्रहसन 

सिति पक्षाणि द्य" स्च क्रनाटकादोनां दशथत्वातृतथा 

ला्ाङ्गम् “गेयं पद् ल्वितपाद्यमासौनं पुष्पगख्डिका । 

प्रच्छ द्कान्तय् द' च सैन्ववाख्य' दिगृढकम् । उन्तमो- 

मकं चान्यदुेप्रद्य् कमेव च । लाखो दशविधं द्यो तदङ्ग- 

शकरः सनोषिभिः' इव्,क्तगेयादोनां दयत्वात्तथा । धस्त 

लश्वणम् "'्टतिःलपमा दमोऽस्तेयं शौचनिन्दरियनिपरहः । 
धनदा सत्यमक्रोधो दयकं घन्मेल चम्" इत्य क्रथन्यादी- 

नां द्गत्वोत् तथा  पञ्चमूलदयम् “उभाभ्यां पञ्चमूलाभ्यां 
द्शमूलसद्ातम्” ष्न्यक्तानां दशत्वात्तथा । पञ्च 

मूले च “श्राफलः सव्व तोभद्रा पाटला गणिकारिका '| 
शोनाकः पद्वुभिश् तेः पञ्चमूलदाद्कतम् । शाबपर्सी 

परीं हृतो कणटकारिका । गोर् रः पद्चभिचंतेः 

गभेमासानाम्, उपनिषद्धेद्न उपटेकम- 

कनि" पञ्चमूलकम् "भा०प्र*परिभाषिते | तेन प्रत्येक 

मूलशब्द्ः पञ्चायेकत्वात् पञ्चतस्य बोधक इति मेदः । 
उपनिषद् “'ईथाकेनकठः प्र्नो्ण्डमा शङ व्धतित्तिरिः । 

रेतरेयं च छान्दोग्यः इ हदार ण्यक दथ द्व्यक्तं णादोनां 

प्रधानोपनिषद्ां दशत्वात्तथा । मन््रसं.कारः तन्त्ोक्ग- 

दशबिधतया दशविधत्वात्तथा | 

म्यायावयवः केषांचिन्धते जिन्नासासंथयशक्यप्राश्नि 

प्रयोजनं शयब्युद् सस{तानां प्रतिन्नाडतृदादरणोपन- 

यनिगमानां दशत्वात्तथा | मवा राशिचक्र तखा दथ- 
मत्वात्तया तद्भेदात् तदधिपपिगशब्टाऽपि तथा । 
पङ्कः दथात्तरपादत्वात्त५। द्थरय इत्यर्ये पङ्किरथः इ~ 
त्यादिः। बोडबलम् "दानं थलं लमा वीं ध्यानं प्रज्ञा 
बलानि च । उपायः प्रखिचि्नानः ट् बुञ्जवलानि वै"? 
इ्यक्तदानादोनां दशत्वातृतथा । वङ्किकला “धमा्चिद्प्रा 
ख्वलिनो ज्वालिनौ विच्छ लिङ्कनो । दच्रीः छद्पा क- 
पिला हव्यकव्यवहे चपि” इत्य.क्धृखाचिरादोनां दशला- 
वृतया । योगभङ्गः “"ति्वह्कवेदेकद थोनविःशमकादथा्ाद्- 
अविशसंख्याः । इटोड्ना युतो इयोगाद्योग। अमूर त् 
दश्च योगभङ्गाः ज्या ° उक्गयो गजातपञ्चदशाद्यङ्कानां दृश 
त्वात्तथां । विप्राशौौचदिनम् “शुध्ये दुविप्रोदथाेन "मन् 
लो ःिप्रा शौचस्य दथदिनव्यापितलाततथग । लषु्विलरख्का- 
रः गभांधानदुसवनसोमन्तान्नयनजातकम््नामकरथनिष- 
क्नासणान्नाशनचडोपनयनविवाद्द्पतया द्लाव्तथा | 
दृहव्रुख्कारस्तु अ्टचत्वारि थच्छब्टे उक्रचत्वारिशं- 
च्वावबोधक इतिभेदः । मह्ा्राणलक्णम् “सगौऽस्ाथ 
विसगेच दृत्तोरल्षान्राणि च | वंशोधंशादुवरित' शंस्या 
ेदरपाश्रयः। दथभिलै्णयु क्तं एराणं तदि दोविडः । 
के)चत् पञ्चविधः चख मेहदल्सव्यस्यय7* भाग ०१९,७ | 
महामोहः दिव्यादिव्यन्टादोगां तद्िषयाग्णां द्शत्वात्- 
तथा । “द्शिधो मद्टामोहः" सा०का०। 

देस्यवायुः प्रा्णदिपरञ्चकसदह्ितनागकरम््ं धन ङ्य 

कलदेषदत्ताख्यानाम् रेस्थानां दशत्वात्तया | व्किः 
“स्ाजकोरञ्जकयेव ख दकः स्ते हकस्तथा । चारकोबन्धक- 

श्व द्रावकाख्यश्च सप्तमः | व्यापकः पावकद्चौव श्लो द्मकः 

दथमःसटतः'' इति पदाथादर्ोक्तानाम् देषस्वाग्नोनां 

^“ तेजकोदोपकश्चं ब विभ्वमन्नमथोषणाः । आवसच्याडव- 

नोयौ दश्तियाग्निश्तयेव च । अन्वादार्छा गाेपतय इत्येते 

द वद्कयः''ईति तन वोक्तानां बाद्यवङ्धोनां वा दपत्वात्त. 
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था] दिक्पालवाद्नंम् रेरावतद्धागमहहिषसि"हमकरष्ह- 
रिविचटषभहंसपदम रूपम् दशत्वात् तथा | मतान्तरे 
सोमस्याने कुबेराधिपतित्वे तख नरषाहनत्वमिति मेदः । 
दिक्पालास्त म् वज् शक्गिदण्डखडगपाशाङ्शगद्ालिग्ल- 

चक्रपद्मद्पम् टशत्वात् तथा। द्गाभूज ःतस्या द् यभृजत्वात्- 

तथा । सामान्यगुणः संख्यापरिमितिष्टथक्घस'योगविभाग- 

परत्वापरत्वनेभि्तिकद्रवगु र्त्ववेगदपो द्शत्वात् तथा । 
तेषाञ्च अनेकद्रव्यगुर्त्वात् सामान्यतस् । मूत्त युणः 
^ वेमधनौ भावना च न्दो बृह्धादयोऽपि च| एतेऽम्- 
ततीदुष्णः सवे "द्य कधा दोनां दशत्वात् तथा । बद्धा- 
दयश्च षट् बडिद्धखदःखेच्छादषयत्र्टपा इति दत्वम् । 
भक्तंखः (दप' रसःस्य थं गन्धै परत्वमपरत्वकम् । द्रगो- 
छरुत्व" केच वेगो मगुणा अमी" इ्य.क्ा्पादीनं 
दशत्वात् तथा । 

एकादथबोधकाः .कविन्य० उक्ताः खटा्यास् “अजैकपादह्ि- 
बर भोषिद्छपाच्चचच रेवतः | रच बडद्पश्च त्ाम्बकश 
छरचरः | र्द्रा एकादश प्रोक्ता जयन्तक्चापराजितः"' 

इल्युक्ताजादिकानामेकाद् णतवात्, तथा । दुर्योधनसेनाना- 
भेकाट्शाक्तौणोमितत्वात् तया | 

भागन्चक्ताः | पश्ुयागे स्तोमभेदानां, तलन्बयूपानां 
चेाद्चत्वात्तथा सनसासहतन्नानकर्मेन्द्रियाणा तद्- 

सप्राह्यविषयाणान्चे एकाद्श्लात् तथा | 

इन्द्रियवातः “बाधि्धै' कुठितान्छतव' जडताऽजिधुता 
तथा | मूकता कौरयपङ्ग ल्ल वोद यत्तं मन्द ताः'१ दयक्त 
बाधि््यादोनाभेकादशथत्वात्तथा | ^"एकाट्येन्द्रियबधाः” 
ष†०का०। पूवैफाछानो तखाः ऋच चक्र एकराट् शत्वात् तद्- 

धिपोभगव्च तथा| तेजोगुणः खपस्मथसख्यापरिसाण 

एयकत्वस योगविभाग प्रत्वापरत्ववे गनेसिन्तिकट्रवख्पतया 
एकाद्शत्वात् तथा | कारणे्खवगणः अपाकजद्धपरस- 

गन्धस्गेापाकजद्रवत्तेवेगगु रुतेकएयक्तपरिमाणस्विति 
स्यापकस'स्कार््पतवात् एकाट्शत्वबोधकः । अव्य)ष्व- 

एत्तिथ्ु्णः न्.ब्विदखडदःखेच्छादषधलाटटभावनाशन्द्- 

सयोगविभागद्धपतया ण्कादथत्वात् तथा| 
हादशनोधकाः कविन्ल*उक्ताः“ धाता मिल्रोऽखंमाश्द्रो गरुणः 

ख्यएव च| भगो विवस्वान् पूषा च सविता दशमः ख्टतः। 

एकाद कधा त्वष्टा विष्ण दद् उच्यते" विष्ण्,घ* उक्ता 

धनदो चान्द्रचलवैशाखव्यंटाषाद्श्रावणभाद्राञ्िन- 

कासिंकमरापीपषरमापफालूनद्पाणां मासानां, भेषदष- 

भिथनककेटख्ह कन्याठलाटदधिकधलमेक्ररकुम्परमीनङ्पाणां 

राशन, तेषु स्हयादिस'क्रान्तीनाञ्च दादशत्वात् तथा। 

कात्ति कवा नां, तन्नो त्राणां शारीफलककोशानाम् अरि- 

शब्द दधितराजमर्डलख्य च दादशत्वात् तथा 

शः०ति०। अादित्यानां विण् धर्म मृत्तीनाच्च तथात्वम् । 
तलनौव १५० “हादपादि्सद्िताम् तीराद् विन्यसेत् । 
केशवाद्याः क्रभादेषहे वच्छमाणविधानतः । ललाटे 

केशवं १धालला, कुन्नौ नारायणं २षुनः । अरयैमृषण दि 

मित्रे खर्माधव' रकण्ठदेशतः | वरुणेन च गोविन्दं ४, 

खनदेकिणपार्यके। च" शुना५ विष्ण्५ मंसस्यं भगेन 

मधरद्नम् ६ । ग्ड वितर युक्तः त्रिविक्रम मन- 

न्तरम् । वासपाश्चस्यमिन्द्रो णद वामना्यर भथांसके । 

पूष्णा चोधरनामान 2. गले पञेन्य१० संयुतम् | 
ष केषाह्वयं १० श पद्मनाभं ११ ततःपरम् । त्वष्ट 1१1 

दामोदर १२ पञ्चात् विष्ण. ना१२ ककृदि न्यसेत्? २"०द्य् ~ 

क्तानां हाद्शत्वात् तथा| भाश्व० । जगतो तखाः 

हादथा्तरपादत्वास्तथा । प्राक्लतयन्नसाधनादहः तख दाद- 

शाहसाध्यत्वात् तथा । 

नाटकोयङ्खाङ्ग “"उपक्ेपः परिकरः परिन्यासो 

विलोभनम् । युक्तिः प्रा्चिः समावान' विधानः परि- 
भावन। | उद्भेदः कारणं भद् रएतान्यङ्गानि पै खे” 
मा०द्०उक्तोपद्धेपादिद्धपतया तथा | बोञ्जमत्षिद्धमाय- 

५ 

तनम् “अधादुपाज्यं बहशो हाद्शायततानि तै। 

परितः पूलनोयानि किमन्य रिह पूजितैः । ् तानेन्दरियाणि 

पद्व तथा कमन्द्रियाणि च। जनोन् हविरिति मोक हाद 
यतन ब्. घैः" इत क्तायतनानां दाद्शत्वात् तथा । 
उरफालानो राथिचक्र तसा हादशत्वात् अभेदोपचाराल 
तद्धिपोग्यमापि तथा । दषितः “प्राणापानसमाना 

उदानोव्यान एव च । चचतः ज्ोनरसावुाणस्सरयोवद्धिनन- 

स्तथा | हाद््ेते च तुषिता देवा, स्तायम्भ् नेऽन्तरो” 

इृव्यक्रप्राणादिनामकगणदेवात्मकत्वात्तथा । जटाधरमते 

“बट् लित् तृधितामता : "इत्युक्त ; षट् िंशत््वससे ति भेद्:। 

च्ल्नियाशौचदिनम् “द्ादशाद्ेन भूमिपः" इति सनूक्ग- 

स्तस्ाशौौ चख हा द याहसमाप्यत्वात्तथा । साध्यः “भनोमन्ता 

तथा प्राणो नरोऽपानश्च वीथ्यंवान् | विनिर्भयोनयद्धौव 

दो नारायणो दषः । प्रभुति समाख्याताः साध्याः 

हाद पौषिकाः' इयक्तमनादिगण्देवात्मकः हादथ- 
त्वात्तथा । य्य का ““तपिनो तापिनी धृष्वा भंरोश्रि- 
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ज्वचिनो रुचि; । चषुमृणा भोगदा विच्वा नोधिनो 
धारिणो चमा" शाण्ति° उक्ततपिन्यादौनां दादशत्वात्- 

तथा मद्यम् ^पानस' द्रा्षमाधूकं खाच्छरः तालमे्चवस् 

माचिकं टाङ्भमाध्योकमेरोयं नारिकेलजम् | समानानि 

-व्िजानोयान्मद्यान्ये कादश तु| दादशन्त॒ इरामद्यं 

स्ेधामधमं ्टतम्”। एल स्योक्तपानसादोनां दाद् थत्वात्तथा 

१३ लरबोदशसं ख्वाबोध्काः | कतिण्ल०्छक्ताः ताश्व लगुणः 

ताम्ब् लशब्दे बच्यमाणल्रयोदशविधत्वास्चथा | भा० व° । 

सह्दीपः जद्धलोकषट काधोलोकप्रक्टपलयोद षहो 

पतुल्ययोगाश्था ¦ यतच्छन्द्ः गायत दिवै{दकच्छ- 

ब्द्:सप्रक।तिक्रान्तातिजगतौच्छन्दोष्धपम् नयोदणा- 

चरपादल्या तथा। प्रतिचखाङ्गः “विलापः परिसपंच 

विष्टत' तापन तथा| न्ब नम्य तिचचेव तथा प्रथ 

सन एनः । निरोधश्च प्रति्चखे तथा खात् पय्य्पा- 

सनम् । पष्प" वच्वषटपन्या सोवससं हार द्यपि ” सा०्द० 
उक्गवि्ाखादोनां तथात्वात्तथा । गभांङ्गम् “अभूताइरणं 

भार्गोखपोदाहरणे करभः । संसङ््वालमानञ्च प्रार्थना 

च्िभ्रिरेष च} लोटकाधिबलोदहेगा गभे सु विद्स्तथा” 

तलोक्ताभूवाइरखादोनः तथां ख्यत्वात्तया । विमषाङ्गम् . 

“"खपवादोऽय एंफटो व्यवसायोद्रवः ख्टतिः | शक्तिः 

प्रसङ्गः खेद प्रतिस धोविरोषनभ् 1 प्ररोचना विभमषे 

द्यादादानं छादनं तथा” शा० द्० उक्तापवादादोनां 

लयोदशथत्वात्तथा । इस्तनच्न' तख राशिचक्र बयो- 

दशत्वात्तथा तद्भेदात् तदध्िपदिनकर्दाप तथा । करणं 
7) ५ १ = ( 

करण्यं त्योद् विषम्? साण्का० उक्तन्नानकम्बन्द्रिय- 

दधकमनोबद्ा हङ्कारद्पं रयोर शत्वात्तथा । 

चहं पणंख्छानोधकाः कवि.ल० उक्ताः| विद्या “अङ्कानि 

बेदाचत्वारो मोमांखा ग्यायविस्तरः । धमेशास्त्र पुराष्यद्च 

विद्या चो ताठदे च "इनयु्ताकगगिद्यादि खपा "मचः “स्वाय- 

म्भ.यो मदरभूत् प्रथमख्तोऽसो खा रोचिषो्षमजता- 

मसरोवताख्याः }, अषस्तु चाश्चुष दूति प्रथितः एथिव्यां 

बैषस्वतस्तदवु शस्पूति.खद्मोऽयम्'“सि° शिण्चक्तानां “'सा- 

सिदे सारश्थिनं ा्ारन्छिककथा | धरयखावखिःकोरद्र- | 

इतो ते च्य भौत्यः) एराणोक्रानां च वतुदं शत्वाच्चया । 
इन्द्रः इन्दरचन्दे सन्वन्तरणभदे उक्घनाश्नवुक्तः, भुवनम् भूरा- 

दिरप्रकरतलादिषप्रक्प' भरषतारकयोगताराचच चत 

हें थत्वाहन वाः । य॑ यमसूत्ति : यमधभेराजश्ुन्क 

ब्छतकाशशवेमूतचबौडधष्यरदङ्गनोङ्परमेधिदकोद्रचित- 

णका 

चिल्युप्रातमिका चतह शत्यात्तथा । लिति्णः खपरसगन्ध 

ष्यर्थसंख्यापरिमाणणय कत्वसंयोगविभागपरत्वापरत्ववेगयु- 

रत्वदरउत्वात्मकः, जलगुणः गन्ध) नस्ते हस छित्सि तगु णा- 

तकः, आाल्षगयुणञ्च बु दिच्चखद : च्छाद षयल्नसं ख्यापरि- 

माण पथकत्वस्योगविभागभावनाधमांधमेात्कः चत॒द्- 

शत्वात्तया । व्ल्ला तख्ाराशिचक्रे चठदथतवात्तथा तद्- 

भेद्ात्तदधिपत्व्टापि तथा । शकर तखाचदटे्ा्रपादक 

त्वात् तथा । सओविद्यायन्तरबाह्कोखम् तन्त्रो तेषां 

चतह शलोक्तेस्तथा । निरव॑हणाङ्गम् । ““वन्विविंबोधो- 

सथन" निखंयः परिभाषणम् । शतिः प्रमादचखयानन्द्! 

समयोऽुपगृहनम् । भाषणं पूवेवाकय चच काव्यसंहार 
एष च । प्रशश्लिरिति सहारे उक्रान्यङ्गानि नामतः" 

सा०्द्” उक्तसन्ध्यादोनः चतं शलात्तथा। 

पञ्चदशसंख्यानोषकः विगेषव्यवहाग्यां चन्द्रकलाक्रियात्सिका 

तिथिः उभयपक्तोयप्रतिपदादिद्पा पञ्चदशत्वात्तथा। 

चन्द्रखामाकलायाः सामान्यतिथित्वेऽपि तखा विथेषतो 

व्यव्ाराभावात् न पञ्चदशत्वव्यघाभः | खातनच्त्' 

तदचंचक्रो पञ्चद्धत्वात् तदभेदात् तदधिपपवनोऽपि तथा 

ऋतिशक्तरी तखाः प््चद्थाच्तरपाद्कत्वात् तथा| 

वैष्याथौचाहः “दण्यः पञ्चद्श्ाडेन मन्त सस्याशौच- 

स्य पञ्चद्शाशव्यापकत्वात्तथा | पत्तम्रान' तद्ध पञ्चदश 

वियिङ्पत्वात् तथा । कादोयन्तरकोणं “लिपञ्चारे पीठे” 

श्वयक्तख्लशां पञ्चदशत्वात्तथा । 

पोडथसं खवायोधकाः ष्न्टुकला “+अद्ता मानदा पषा दिः 

एटोरतिधतिः। शथिनचन्तिकाः कान्तव्योतच््ा चः 

प्रौतिरङगदा । पूष्णा पूर्णा्ता कासदायिन्यः खरजाः 

कलाः''शा ० ति०। चक्राख्तादि्पा, कला दे बृच्यमाया 

दिगादिद््पा बद्धकखा च षोडशत्वात् तथा । स्तरवथं : 

सन्त्रमते अकारादि विसगांन्तकः षोडशत्वात् तथा ।.शक्वा- 

सते “खलरा विंथतिरोकञच ति” शतयो ; एकविं य चिग्स्छेति 

भेदः| अहिः षोडपाच्रपाद्ल्वाढ् वषाः विथाखा 

राशिवक्र तखाः षोडशत्वात् तथाः । तदमेद्राव् वदधिपौ 

इन्द्राग्नो अपि तथा | वन्वज्ञानोप्रयोगितया त्षाक्न्यपद्ा- 

दार्थः “प्रभाणप्रभेयक्ष यवप्रयोजनडरान्तसिद्ध।न्तावयदत- 

कनिणेयवादजल्यवितण्डा हेलवाश ऋखलातिनिसडस्यान - 

शपः गौतमोक्घः षोखत्वात्तया । प्रं तच्राद्बम् अआदय- 

हादशमासिकषार्सासिकदयखभिणडोकरणद्धपः षोडश - 

त्वात्तथा । ऋप षोडशरालिके प्रणिद्िमखत्तादक्यः षोड- 

% द क-म 
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त्वात्तथा। ते च पाः मरुत्तः, !खहोलःर पौरवोऽङ्गःर 

खौ रोनरथिविः४ दाथरयिरासः५+ भगोरथः६ ेलविल- 

दिलीपः, यौषनाच्रोमन्ाताद, नाङ्षययातिः€ 

नाभागोऽम्बरोषः१० अथविन्द्.: ११, गयः साह्तिः 

रन्तिरेवः १९, दौश्नन्तिभरतः १४, वैण्यः१५, जामद्ग्नयो- 

रामः१६ ्व्येते भाद्द्रो° ५५, ७० र द््िताः। 

तज््वान्तराल्पादानलक्त॑णः सख्योक्तः विकारः एकादशे- 

न्द्रियपञ्चभह्ाभूताककत्वे न षोड त्वास्था । “षोड्शकस्तु 

विकारः” सां०का० | 

१७ सप्रद थस ̀ ख्या बोधकाः! अनुराधा राशिषनवरो तखाः सप्रदथ- 

त्वात् तथा तदभेदात्तद्धिपभिनोऽपि तथा । अन्यद, सप्र 

दशाक्चरपादत्वात् तथा | लिङ्कदेहावयवः ^“पञ्चप्रायमनोबुद्धि- 

दथेन्द्रियसमन्वितम् । प द्धोरतसूतोल्य' खछच्याञ्' भोग- 

साधनम्” इतयक्तानां सप्रद्त्वात् सथेति वेदान्तिनः । 

शांर्यमते तु पञ्चप्राणस्थाने पञ्चतन््ाल्राणणीति भेदः “स 

शप्तदशक्षिनापि युज्यते नान सशयः" । “सप्रदयेकं 

लिङ्गम्” साँ०स्ह० । 

द अष्टादथस'ख्यागोधकाः कि० ल० सप्र दीपाः महाद्ौपा 

शम्ब प्रष्टलयः एकादश खपद्ठोपा इत्यशटादशत्वात् तथा। 

‰ख्ाददोपनिख्ठातय् पः” रघुः <^न्वहयद्वोपष्टयग् - 

ल्यंन्ियाभिति" नैष, , विद्या धदुपेदायक्टगान्बव्बायै 

शाष्छसहितचतहं शविदयाख्पः ऋादशत्वात् तया । 

शष्ाषराणम् उपषएराखशब्दे दथितव्राह्मयादिष्पम् 

आशाद्शत्वात् तथा | ख्टतिः अटादचख्टतिकारिशब्दे- 

दथिंतविष्ण् परश्डतिप्रयोता ष्प्टादशत्वात् तथा ! धान्यम् 

अटाट्शधाग्वषढ्ट दथितयवादिष्पम् तथा । महा 
अच्छोभजाः तखा अ्टाद्शभ्जलात्तया । च्या राशि- 

चक्र तखा अशाटथतवात्तथा तटभेदात् तदधिप इन्द्रोऽपि 

तथा घृतिः तखा खअ्टाट्शाच्चरपादत्वाश्चथा | विवादः 

अटाद्धविवाद्पद्शब्टे दर्ितखादानादोनामष्टादश- 

लात्तथा | कुण्डस सकाराः “खष्टादश स्युः सस्काराः 

कुण्डानां . सन्त्नोदिताः । बोक्षणं सृलमन्त्ेण स्तण 
प्रों सतम् । तेनव लण्डन' दै ाभ्य, चं टतम् । 

कस्ते खननोद्धारौ तन्धन््ेख प्रपूरणस् । समीकरणा- 

` भ्य तेजन वण्देया सतम् । कुटन" हेतिमन्त्रेण वम्े- 
मअरन्योख भाअ. विलेपन" कलाप कल्यन' तदट्नन्त- 

रम्, । लिखलोक शं पकाददयेना ञ्च न' मतम् | चस्ते 
हल््ौकरणं इरः पेश कयैः शमः ) चदपयं तहने 

७ बान्माग २ 
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तदयान्नेव पाटनम्” शा० ति°उक्तानाम् अाद्थलवात्तथा | 
भाषा सरता यौरसेनो महाराष्टगे मागधो अरङ्सागधी 
आखावन्तिका दाच्तिणाव्या शाकरी वादको द्राविडी 
अभोरो चाण्डालो शावरी पैथाचौ प्रालता चेतिसाण्द्० 
उक्ानां षोडथान राक्षसोपास्चान्याखद्हितानामश्टादश- 
स्वात् तथा “चअटाद्थभाषःवारवरिलासिनौ'? साज्ट्* 

व्यसनम् “दश कामसदल्यानि तथा ऋोधजानि च| 

व्यसनानि दुरन्तानि प्रयल्लेन विवजेयेत् । शगयाऽक्लो- 

दिवाख्वभ्नः परिवण्द्ः स्त्ियोमद्ः । तौयलिक' टथा- 

श्या च.काभजोद्शकोगणः; । पैश्न्य' सास द्रोह देव्यां 

$्याऽ्दूषस् । वागदण्डजञ्च पारुष्यं क्रो धजोऽपि 
गणोऽ्टकः'' मन्क्रच्छगयादोनामद्ादशत्वात्तथा । भारत 

प्व तेषामदरादट् शत्वात्तथा । 

१६ अनृविं च ति बोधकाः । घम्मथास्त्रकारकः “न्वत विष्ण हा- 

रोतयान्नवलक्यो शनोऽङ्किराः । यभापश्लम्बरं वत्तः का- 

ल्यायनडहष्यतो । परा शरव्यासशङ्कालिख्ितेः दच्तगौत- 

मौ । शओोतातपोऽसिषब धम्पेथास्त प्रयोजकाः” प् क 
सन्धादोनामूनवि"यतित्वा्षथा । भूलनच्त्रम् तख 

राशिचक्र ऊनविंर्थाततमत्वात्तथा । तद्भेदात् तदधिष- 

जिरछ्रतिरपि तथा। अतिष्टतिस्तखा ऊनवि शत्य्रपादत्वा- 

स्था । अभिजिश्ानम् तखाः. उन्तराषग्डापञ्चद णद् ण्ड - 

श्रवण्चतुरद.ण्डष््पतयोन विं य तिदख्डा कक लात्तया । 

२० विंशतिबोधकः रावणभुजानां, नखानाम्, अङ्गलोनां च 

कृस्तपाद्योस्तारवा्ितत्वात् तथा । पूव्वाषाढा राशिचक्र 
तखा वि शत्वा त्तथा । तद्भेदात् तदधिप्रजलसपि तथा | 

खन्द कूपा ठतिस्तख्छाः वि थत्यश्चरपाद्त्वात् । शनेस्तुता- 
9 

याञ्चा: मेषे नोचांशञ्च तथा | त्र तद्य विंशांे व 

परमोञ्धनोचयोः ज्यो ° उक्तत्वात् । ताजकोक्तयष्ोञ्चवलम् 

^“ लि'शत्स्ठमे विंशतिरन्चभे खे" नो° कर उक्ते 

स्तस्य विं्तितमत्वासथधा 1 

२१एकविंशतिसं खयालोधकाः । परशरामच्वितिजयस्तख एकविं - 

श्तिनितत्वात् तथा । उत्तराषाढा तद्या कलेचत्रो एक- 

वि"शत्वावृतथधा | तद्भेदात् तदधिपविच्वोऽपि तथा । 

कन्टधाष्टपा प्रकतिस्तख्या एकवि शत्यक्तरपा दत्वा त्तथा । 

सूच्छःना “सूच्छनादौकविं यतिः” भरतोक्ते: सप्तस्लराणास् 

आखा रोावरोहक्रमरूपे श्त त्वात् एकविं शतिख्पतया तय । 

खडरवसतः “स्वरा विं श विरेक ति" चिकोकते सन्ते स्तरा शं 

तवसं ख्त्वात्तथा । 
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श्शहाविंथतिषंख्याबोधकाः | खवा तस्या करचक्रो दाविशय- 

त्वातृतया । तद्भेदात् तद्धिपरहरिरपि तथा | खारतिः 

तखाहाविं यत्न्नरपादत्वात्तथा । नि्रहस्यानम्““प्रतिन्ना- 

हानिः प्रतिन्नान्तरं प्रतिज्ञाविरोधः प्रतिन्नासग्यासो- 

हेत्वनलरमर्यान्तरं निरथेकमविन्नाताथेमपाथैकमप्राप्रकालं 

न्य नमधिकं एुनसक्तमनलुभाषणमन्नानमप्रतिभाक्तेपो मता- 

न्ना प्हुयोज्योपर्ेपणम् निरलयोज्छालयोगोऽप- 

सिङ्गान्नोदेत्वाभासःचः' गौ ० स्० उक्तानां प्रतिन्नाष्ान्या- 

दोनां द्वालिंशतित्वात् तथा | प 

२९ न्रयोषि'अतिसंख्य बोधकाः । धनिष्ठा तद्या ऋलचक्रो 

ल्रयोि'थत्वात्तथा । तदमेदात् तद्धिप्द्वरपि वथा | 

विशतिः व्याः त्यों थत्यच्तरपादत्वात् तथा 1 

२४ चदुर्बि'थतिसंख्याबोधकाः । तत्वम् प्रधानम दचद्कारथन्ट् 
सर््परसगन्धरना ल काद येन्द्रियप ज्चस्यलभूतद्छप' चतु- 

विंशतित्वात् सथा | एरषरुतप्रधानादिपरतरे पञ्चविंश 

तित्वद्छ षुरूभेश्चर युततत् परत्वे षविं थतित्वख बो धकमिति 

भेदः । गायल्रयुरलरम् तखा षड्ल्षरपादत्वाञ्खवुष्णाद्यां 

तथास्य योगात् तथात्वम् | लिनः ऋषभा जितसम्भवा- 

भिनन्द्नद्धमतिपदम ्भद्ुपाश् चन्द्र प्रभद्धषिधिथोतलग्रेयो- 

शवाश्चुपूज्यविमलानन्ततीधशङ्कं यान्तिङुन्य्,ररमङ्ञिनिष्- 

जवनिमिनेमिपाञ्रंवोराकक्तु्ि'थतित्वात् वथा । च्या 

क्रान्तिश्च सि०शिभ्चतुरिंशतिभिततवोकतेस्तथ) | शतभिषा 

तद्याराशिचकरे चदुर्िंशस्वात्तथा तद्भेदात् तदधिपवशूा- 

$पि । सखगततारासश्चदायपरत्वे शतत्वखेति भेदः । 

संशतिख्तस्याचदपियलयच्चरपाद्त्वात्तथात्वम् | जातिः 

न्यायोक्तदोषमभेदद्पा प्रतिषेधष्ेठः चतुभिःथतित्वात् तथा । 

खाच गौण्ख० दर्ता यथा “साधम्य बेभर्योत्कषांप- 

कषवण्या व रयं विकलसा व्यप्र प्रय प्रा पविपरसङ्गप्रति न्ता चुत्- 

पत्तिखं णयप्रकर णेता पक््यविभेषो पपच्य् पलन्धपरदपलम्धि- 

नित्यानितलयकाखखसमाः'' दूति | वैयेषिकोक्तः दव्याश्चितः 

यः खपरसगन्धस्य गख ख्यापरिमाणष्टधकत्वसं योगविभा- 
गपरत्वापरत्वबद्धिचचखद् ख च्छाष्ठेषयलगुरतवद्रवसत इख - 
खार पु णया एुण्यथब्द्ातरूतात् चतुरि'थतितवख्य बोधकः । 

अन्यायपरत्वे लितवादोनां नोधक इत्यक्त प्राक् | विष्ण्- 

मूत्तिं: श्धवक्रगद्पद्मानां दच्वामहसतेषु विन्या- 

खविशेषेण जातचदु्िंतिभेदा तथा} तख मूत्तैमेदा- 

ध्यान शब्द् वच्यते । 

९५पञ्चषिशतिसंख्याबोधकाः “मूलप्रलतिरगिकतिर्भहदाद्याः 

प्रकतिधिरतयः सप्र। पोड़शकस्तुविकारो ने प्रत्न 
विङ्लतिः पर्ष: सा° कार चक्गपुरुषसह्ितप्रधानादि 

पञ्चविंशतितन्त्वानमङ्गोकारात् तथा । “पञ्च पञ्चजनाः)? 
द्रति तिरेव तन्न मानतया तैरङ्गोलता | शान्भा० तु 
तखाः छते: देवपिट गन्धरव्वार्यक्तादौमां प्द्चप्राणा- 
दनां पञ्चविशतित्वपरतेवयुक्तम् । पू्भाद्रषदा तखा 
राशिच्करे पद्धविशथत्वात्तथा | तद्भेदात् तदधिपः अै- 
कपराट्पि तथा । उत्ति: तखाः पञ्च विवत्यच्तरपादता- 

त्था । ख्खथेः कादिमावसानवर्यानां पञ्चवि'थतितवाव् 
वथा । ^स्खश्ोनां पञ्चविशतिः” शक्ता 

२६ षड थतिखंख्यागोधकाः तत्वम् जीवे श्चरसहितप्रलत्बादि- 
रूपं तख ` षड यत्वात्तथा । उत्तरभाद्रषद्ाः तदाः 
राशिचक्र षड शत्वात् तथा तदभेदाव् तदधिपाद्हिबि- 

क्षोऽपि तधा । स ठतिसतद्याः षड यत्यचरपादात्तथा । 
७ प्रविशति: | नच्च उड, चक्रन्द द्भितराशिचक्रस्या 

िन्यादिसप्रवि शतिद्धपत्वात् तथा । रेवतो तद्या राचि- 
चक्रो सप्तविंशत्वात्तथा | श्ुकरख मौने द्ध' कन्यायां 
छनोचं च तथा । 

र्८अखटाविंधतिरंखाबोधकाः साभिजिन्रचतम् तस्याष्टादि थ- 
त्वात्तथा । सात्विकनाय्य लङ्कारः "यौवने सत्वजाश्तासा- 
म्टाविथतिरंख्यकाः । अलङ्कारास्तत् भावलावदेवा सतर - . 
योऽङ्गजः । थोभा कान्ति दौञ्चि माधय्येञ्ख प्रयकभता | 
खौदाय्े' धैव भित्येते शप्रैव धरय रजाः । लोकः विलासो 

षिद्छित्तिविव्वोकः किलकिर््चितम् । मोट्ायित' कुडृभित 
विश्वमोललित' मदः | विढत' तपन' भौर त विच्तेपव 
बुठहलम् । इसित' चकित केकिरिग्य्टादधखंख्यकाः'" 
सान्द० उक्तदशस्तभावजभावसह्ितलीलादीनामटाथाना- 

मष्टाबिशतित्वात्तथा । 

९२ हालि शक्त्वनोधकाः दन्तः तश मरे बानि"यत्खंख्यक. 
त्वात्तथा । भगवद्पराधः अपराधशनब्द् २३२१० द्- 

यानगसनादीनां च्ल्ियसिद्धान्नभोजकादीनां 
बा दाननि'शन्त्वात्तघा | । 

१३ यलि" शत्वबोधकः | नादयालद्कारः 

कपदाऽच्तमागर्गद्यमाच्रयाः } 

४. + 
शितानां 

च्ाभ्ीराक्रन्द्, 

खउत्प्राश्न' ष्म हाच्तोभ 

पञ्चान्तापोपपत्तयः ) वअाशंसाऽध्यवसायौ च विसर्पोज्ञेख 

खंत्नितौ । उन्तेलन' परीवादो .नोतिद्र्ं विशेषणम् । मोत् 

सामन्ये साद्ाव्यमभिमानोऽचुः सेनम् | लतृकोसन 

तथा आमा परौडारोनिबेद्नम् | प्रवक्ननाख्यान 

` "क ~ "१" कक "ककार 



एका 

अुक्तिप्रहषाचोपपरेथनस्'” सा० द० छउक्नाथोरादोनां 

तत्स ख्यकत्वात्तथा । व्यभिचारिभावः ^“निर्दावेगदेन्य- 

खममदट्जडता च्रौख्रयमोष्टौ विबोधः श्वप्रापस्मारगव्वा- 

मरणमलसताऽमर्पनिद्राबद्ितयाः । चौैतश्क्योन्मादशङ्काः 

खूटतिमतिसद्हिता व्याधिसंलासलञ्जा षीद्छयाविषाद्ः- 

स्टतिचपलताग्लानिचिन्तावितकांः" सा द° उक्तानां 

तत्स ख्यतवात्तथा । ॥ 

षट॒लिं यत्स ख्याबोधकाः । रागिणो “राना षट् ति'य- 

ञ्च भाराः इति भरतोक्तोः वसन्तादिरागभार्याणां तत्- 

शख्यकत्वात् दत्स'्याबोधकता | रागिणोशब्द् ताख- 

वच्यन्ते | नाटकलच्तणम् सा०द्०““षट॒त्नि'थलत्तणान्यतर " 

श्य् पक्रम्य “भूषणा्षरस'घातौ चोभोदाहरणः तथा । 

ेठस'शयञटान्तास्तुल्यतर्षः पदोद्धयः \ निदगनाभिप्रायौ 

छ प्राश्निर्विचार एवच | दिशोपदिषशटे च गुणातिषाता 

तिशयौ तथा | विथेषणनिरक्तो च सिदिभ्वे'णविपव्ययौ | 

दाल्षिण्यादनयौ सानाथापत्तिर्गदणा तथा | च्छा 
प्रसिद्धिः सादख्ष्यम् संच्चपोगुणकीत्तंनम् | केयो मनो-. 

रथोऽदक्तसिद्धिः प्रियषच्लथा" दत्य क्गमूषणादोनां 

षटि ` शश्वात्तथा । 

शट टल्िथत्स'ख्यागोधकाः सोभतययाग्निकला ("सोम्य - 

ग्निभेदेन माकाशं सम्भवाः यच्लि"चतकलासतत्तन्ा- 

खड्ष्येष् व्यवस्थिताः"शा०ति० उक्तानां सोमषोडशकला 

ख्यहाद्यकलावद्किदयकलाद्पाणामरलि' अक्षात् तथा । 

४, चत्वारियन्संख्याबोधकः। तान: “चत्वारि यत्ततामताः''द्ति 

भरतोक्तेः ततशब्द्षाच्यतानानां तव्ष्ख्छत्वात्तथ । 

४९५ खनपञ्चात्सख्याबोघकः । च्निलः अनिलशन्द् दर्भितो- 
नपञ्चाशद्धे दत्वात्तथा | 

५० पञ्चाशत्स'ख्याबोधकः। माटकालिपिः ताः तन्मते 

पञ्चादौ ककलत्वात्तथा। ^पञ्चाशक्लिपिभिविभक्तेत्या- 

ष्टि" शाण्ति° । 

५१ एकपञ्चाशद्धोधकः महापेढः महापरौठशब्द बश्छमाण 

मेदानां महाप्रोढगिपिषाणां ततृस'टयकत्वात्तथा । 

६४ सख्यागोघकाः । वरा: शिच्वामते “बतु :वस्छिषटि- 

ब दरा; सम्भगतोमताः। खराविशतिवेकच सथानं पञ्च 

विंशतिः याद्यञ्च शटताद्य्टौ चत्वारञ्च यमाः श्टताः। 

अहस्तारोषिमं श+कपौ चापि पराशितौ । इष्यति 

विच्चेय खकारः उतणव वा इतिशिलोक्तस्तथ। | कला 

कलाशब्दे वच्छमा्यमेदानां तासां चतरःषटित्वात्वथा॥ 

{ १५१७] एका 

महादेगीपोठम् “"मायामङ्गलनागवामनमदहाजच्छीचरित्रा 

भ्टयुच्छायाच्छल्र ह्र गट स्तिनमहेन्द्रोडडाशचम्पापुरम् । 
पद्मा छ्षोरकमञ्जनेश्वरपटे लौचन्द्रपूः च्रोगिरिः कोलाकद्धज- 
पू पथ्ं तकृरुकेल कलिङ्गा बद्: | काद्र रेकाम्नकाद्धो- 
सलयगिरिषरेकारकृनुभूतदेषोकौ दाम्नाेथजालन्धरचर- 
भिमग्योथाद्विकाशोप्रयागाः । त्रिस्ोतःकाककोख्योज्ज- 
यिनिसमथ॒र' कोशला कान्यङुणौ डाणुहधाराडहासा विरज 

इह ततः कुर्डिनं राजगेहम् । नेपाल" एण्डधद्धन 

मालवपारसोकामद्पकेदाराः । विन्ध्यमष्हामठगोशतिक- 

म्मिज्ञाश्रोपौठमख्देणाः” पदाधादर्धोक्रानां तत्संख्य- 
कत्वात्तथा । 

१०० शतस 'ख्याबो धकाः धुरुषायुषम् “शतायु पुरषः दति 

छतेरूया । राषणडहस्ताङ्ग लिः तख वि शतिबाड्त्वेन 

प्रत्यकं बाद पञ्चाङ्ग लियोगात् शतप्वेन तथात्वम् | 
इ्न्द्यन्नः तद्ध शतयन्ञत्वेन तथु्नानां यतत्वात् तथा । 

१९०० सहस्रनोधकाः ¦! इन्द्रनेवः तद्ध सड्खनेत्रतया तनच्ने- 

त्राणां सहस्तत्वेन तथा । विराट छुर्षचशुः तव्पादः 

तद्वाह्स्तनुमूद्खां च तथा ।"सह्ख्वशोषां पुरुषः सश्ल्ालः 

सष्खपात्''खतिः। कात वीव्याज नमाः वाष्याद्धरमाह्ख 

तयोः षष्कूभाद्धत्वात् तथा | अगन्तथोषम् तद्ध षष्रल- 
भोषेतया तथा । गङ्गाोतोखम् सद्रसङ्गमसमोपसयाने 
सहस्रष्ठखतया तखाः प्रवङ्ना त्तथात्वम् । ञमभवेद्याखा 

तद्द सुहस्रशाखत्वात् तथा | 

१०००० च्ययुतषःख्याबोधकः रामराज्यकाल “दथ वर्षश्ड्का 

णि रामोराज्यमकारयत्” राभा. खक्घंखथः। 

ष्यलेदं नोध्यम् | शास्त्कारःये ये पदार्थौ यद्यत्सं ख्यक- ̀ 

तया उक्तास्तसच्छन्द्ास्तत्ततृस "ख्या बोधका: । तेषु दिङ् 
मालमन द्थितम् यनयेव रोव्यान्ये मामपि च्तादयुक्तभेद- 

युक्ततत्ततूपदायेपराणां शब्दानां तत्ततृसंख्यार्कत्व 

भल्मनोयम् । न्द् थेयोरभेद् च कचिच्छब्ट्ख तदधेकता 
उक्ता कचिद्धायद्योष तन्ततृसंख्यायोगञक्तः तेनैव तत्त- 

दथकशब्द्ख तत्तत्संख्यानोधकता उच्रेया । इयांस्तु विशेषः 

सष्ठदट्ायवस्िपदार्थस्यौ कदे णषत्तित्वाभिप्रायेष् ब्धः ख्य7- 

ज्ितपद्ाथेबोधकानासपि ठकवचनादिप्रयोगेऽपि | यथया 

“साजोऽगवे दज धिस्तु सते रित्यादौ" रामजच्वध्योः लित 

श्व ठ्चोधकेत्वेऽपि एकवचनान्तता आगवेदे रित्यादौ सप्नततव- 

चचतुहबोधक्योः बद्धवचनान्तता । एवभन्यलापि † उक्त 

अन्द्ानां करचित्सख्य)परत्वम् कचिव्षच्डययपरत्वम 



एकां { १५१८1] एका 

अचिद्ध पूर्याधेताऽपि यथा "“दिग्भिनंयेर्टयनेः रेकं 

बयं मसं खौ मखस'सितैख" नोऽकरदिगादिन्दानां दथमा- 

_ द्य'शपरत्वम् । णए५' ^युग्माम्नो लतभूतानि षर्स् नौ वच- 

न्त्रयोः" इत्यादौ युग्भागर्निप्रश्टतीनां तच्तत्संख्थापूरणो 

दितीयादिपरत्यम् । अत्र च ये चब्दा उक्तास्तत्प्यांय 

शब्दा अपि तत्ततः ख्यानोघकाः इति । 

एकारेण घु9 कमे | पाणिन्य् क्ते उभयस्यानिप्रभवे 

रकस्षिद्नादेणे । एकादेयच्च यथा सुरारिरिव्यत्र ख- 

रथब्दख अन््याकारस्य अरिशन्द्ा दिभूताकारख चेत्यभयोः 

ख्याने दोषेभूत रक आकारः रएवन्मन्यल्ापि । “एका- 

देथ उदात्तेनोदास्ः" पा० । 

एकाद्न(न्न)विं शति स्लली एकेन न सिंचति | यक-ल.; 

दक रस्य वान | {एकोनविं शति षंख्या्या, र्तदटाक्त 

च रवभेका(इून)न्रलि णद्ादयः। 

एकानंशा खली एको न अ योया: अरुभयरमा ०) च्छने- 

कत्य इगौयां सा च ययोद्ागभरसमूता प्रजा- 

घतेर्यजाता । तथोक्त ₹रि ठं ° दे०अग्यथा “नन्द् गो पद 

भागा वदेव चापरा | तल्यकाल' हि गर्भिण्यौ 

यथोदा देवज्ञो त्था । देवक्यजनयद् विष्ण, यशोदा 

तान्त कन्यकाम्"? इय् पक्रम्य ‹4श्वदेवस्तु संग्टद्य- 

दारकं चिप्रमेव च । यथोद्याण्टं रात्रौ विश चत 

बद्यलः ¦ यशोदायाम्वावन्नातस्तलन निचिष्व दारकष् | 

ग्टष्टोत्वा द् रिका ताञ्च देवकोशयने न्यसत् । परिषत्ते 

ते ताभ्यां गर्भाभ्यां भयक्क्िवः | वद्देवः कंता- 

यत वै निजगाम निवेशनात् । उयसेनद्धतायाथ कंसावा- 

नकदुन्द्भिः ! निनेदयामासःतद्ा कन्यां तां वस्वर्धिनोम् । 

तच्छत्वा त्वरितः कंसोरल्िभिः स वेगितः । लगाम 

च्टहद्ारः वनुदेवद्य वीय्येवान् । स तत्न त्वरितं दारि 

किं जातमिति चाजवोत् । दौयतां शोधमिचयेवं वागभिः 

समभितच्लेयन् । ततो हाहारवा सव्व! देवकोभवने च्ति- 

अः | उवाच देवको दोना वाष्मविक्वया गिरा | दारिका 

शच्च ! जातेति कं समभियाचतो ] च्रौमन्तोमे इताःसप्र 

पु गभा सया विभो | । दारिकेयं इतेवैषा प्यसख यदि 

मन्यसे । दुष्टा कंसस्तु तां कन्यामहष्यत छद् युतः । ₹- 

सैवैषा यदा कन्था लातेत्य. क्रा इथामतिः। खा ग्भशयन- 

कि्टागमेम्न क्ति्मृदजा । कंसस्य एर तोन्वस्त7" 9 थिव्यं 

थिषीखमा । पादे तां गद्य षुशूषः समाविध्यावधूय च । 

ख दच्छन्रेव सदसा शि्ायां खमपोधयत् | सागवधूता शिला- 

ढे निष्मिदा दिवश्चरतत् । इत्वा गर्भततु' षाठ स- 
हसा सत्तमूबगजा । जगामाकषायमाविश्य - दिव्यलगलु जेष. 

मा | कन्येव चाभवत् सातु दिव्या देतैरभिटता। नील- 
पौताम्बरधरा गजकुम्भोपमस्तनो । रवविसोदंजचना च~ 
नद्रवक्रा चठभ् जा । विद्युद शवखाभाः बालाकंशद्भे क्षणा । 
पयोधरस्वनवतो सन्धयष सपयोधरा। सा पै निशितमोसन्ते 
सव्वभूतगणाङुले । नृत्यन्तो हसतो चेव विपरीते नभस्वति । 
शिद्धायसि गता रपैद्रौ पपौ पानभरत्तमम् | जद्टासच भ 

हाहासु कषद रुषिताऽजवीत् । कंस कंसात्मनाशाय यद 
वातिता त्वया | सषा च सह्त्क्तिष्य शिलायामभिपो- 

धिता । त्मात्तवान्तकालेऽद्ं ठष्यमाणख शत्रा । पाट- 

यित्वा करद् हश पाख्धाभि शोणितम् । रगु ब्चोषो- 

र सा यण्ष्टोन कोना | खंखा देवाख्यं देवी सगणा विन 

चचार । सषा कन्या वटे तत्र ृष्णिरुद्मनि पूजिता । 

एलवत् पाल्यमाना सा देवदेवान्नया तद् । विद्धि चेनाम- 

योत्पन्नामथाहेवी प्रजापतेः । एकानंशा योगकन्धां ₹- 
चतां केशवस्य च | तां ‡ सव्यः स्वमनसः पूजयन्ति ख 

यादाः । देवी दिव्यवषुषं कष्णः संरच्ितो वया | 

तस्यां गतायां कंसस्तु तां मेने सव्य माक्षनः'' | 

“खा कन्या यहे तत्र॒ दष्णिसक्धनि पूजिता | इत्रवत् 

पाल्यमाना तवै वद्धदेवान्तया तदा । रखकानश्यावर 

यामाहरत्पन्नां भानवाभवि। योगकन्यां दरराधर्षाम्? 

इति च । ̀ दृष्तं ° मूत्तिलकच्ये ““एकानेशा भायां 
© =) 

देवी बलदेवशष्ययोम 

एकानुदि् ति° एकमल दिष्टम् “सदह! 1 "पा०] रकोहे शेन 

दत्तशरञजे ।“यावदेकालुदिश्ख गन्धोले च तिष्ठति । विप्रख 
विहुषोरेषे तावद्ब्रह्म न कौत्तंयेत्' भनुः । 

एकान्त लिण्यकः अन्तः निश्चयः सोमा वा | अन्यन्ते अ- 

तिये “तेजःचमा षा नेकान्त' कालज्नखय सष्हो पते: "भाषः। 

‹“शकृन्तमेकान्तसनो विनो दिनम् "नै ° । क्रिया विथेषणत्वेनृल 

न०।““एकान्तविध्व"सिष् भद्विधानाम्' रषु° ^ नात्य्तस्ु 

योगोऽस्ति नचैकान्तमनखतः"” गोता ।  तदूषति श्द्रव्ये 

ति° । ""एकान्तपाण्ड् स्तनलभ्विह्ारम्” रघुः । “एका- 

न्तभैत्यांत् कदलोषियेषाः” कुमा० । खक वान्तो. 

यल 1 नि्जने.४र हसि । “^ ताडध्वान्ते ह्यसयान्ः 

अच्यकान्ते कत्तंव्या" ज्यो०त० । ""वासे बहनां कलद्े- 

भवेदुवात्तं दयोरपि 1. तददेकान्तमास्याय चिन्न |. 

येत् नित्यसंयुतः, इरा ०। ततः तिल् । एकान्ततश् एका - 

+` ण 9.) ऋ 
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न्ते ब्त्याद्यर्ये। “ष्टो साऽपायै चेन्गौकान्ततोऽत्यन्ततो 

भावात्? सां्का०] तत्र भवः ठञ् । रेक्ान्तिक एका- 

न्तभवे ति°स्तियां ङोप् | “रेक्ान्तिको हरेभक्निरत्पा- 
तावं कल्यते" रा ०| एक णएषान्तः सभावो यद्य ¡ एक- 

च्हपताप्राप्रे लि । “विलोक्यौकान्तभूतानि मूतान्वादौ 

प्रजापतिः । स्त्रियं -चक्रे खरे हारै यया पुसां मति. 

` ता” भाग ६ै,१८,२२। 

एकान्तत्यागवादह इर वस्तुनः एकान्ता -एकखद्पता 

अस्तोत्यादिसम्बन्धद्धपता तख वयागप्रतिप्रादको$ादः। 

हं दिथेषोक्तवादभेदे । सच वादः अरच्छन्दे खाद्वाद् 

प्रकरणे ३८दे ० ट्शिंतः। 

एकान्तदुःषमा स्तौ इष्टा समा वर्भौदःषमा इषमा० घत्वम् 
शकान्त' दुःषमा २त० । बौद्धकल्िते कालभेदे हेमच० । 

यथा “काचो द्िविधोऽवसपिर्टे त्सपिणौषु भेदतः । 

सागरकोटिकोटीनां विंशत्या स समाप्यते | अवसपिर्यां 

डरा उतसपिण्यां त एव विपरीताः । रव" हाद्य 

भिररैिंवत्तते कालद्क्रमिदम् । त्नौ कान्तछषसारचतस्तः 

कोटिकोटयः सागरां षमा तु तिच्सनृत्कोटिकोटयः। 
चखमदःखमाने हे दःखमदखमा एनः । सैका सड - 
वषाणां हिचत्वारिंथतोनिता | खय इःखभेकवि शंतिरव्द- 

सहखाशि तावती तु खात् । एकान्तदःषमापि द्योतत्- 

संख्याः परोऽपि विपरीताः | प्रथमारत्रये मन्यौ खिद क~ 

पल्यजोविताः । विद्रे कगव्युलच्छाया च्छि कदिनभो- .. 

जनाः | कलद्रूफलसंद्टाबतुर्ये त्रके नराः । पूर्वव 

कोद्यायुषः 'पञ्चधलःशतसशच्छयाः | पद्मे तु वषे- 

शतायुषः सप्ररोच्छुयाः | षष्ठे एनः षोड््ावदायुषो- 

हस्तसखव्धयाः रकान्तदुःखप्रचिता उव्सर्पिंण्यामपौ- 

दशाः । पञ्चादपूव्वया विन्नया च्रेष किलं षट्स्वपि” । 

एकान्तर नि० एकषमन्तर व्यवधानम् | ‡एकव्यवधाने “एका- 

न्तरे त्वाचुलोग्वादम्बहोपौ तथा टतौ ४" भनु; । वद ० । 

एकान्तरवत्ति नि ल्ि०। “एकान्तरा जातानां धर्म्य" 

विद्य दिं विधिम्” मलः | एकदिनव्यवधानेन भोजने 

शव्रतभेदे न° एकदिनव्यवधानेन जायमाने ४ज्वरभेरे ु०। 

एकान्तमुषमा षट. समा वषः षमा सषमादिण्षत्वम् २त०। 

बौद्मतसिद्धो कालभेदे एकान्तःषसाशब्दे शितिः । 

एकान्तिन् लि” एकानमस्यस् इनि स्त्रियां डोप् | १अति- 

श्रययुक्तो एकान्तः एकस्तर्ह्पः उपाखत्वेनास्यख दनि । 

स्तियां ङोप् ।. २भगवद्धक्त विषे त्रि । “रकान्तेना- 

॥ 
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समोविष्ण ये खादेव परायणः | तच्ञारेकान्तिनिः ओक्ता- 

स्तद्गागपरतचेतसः” गरूडपु० १६१1 

एकान्न ति रककालमेवानच्न' भच्छ' यत्र । !एककालि- 

कभक्तये एकभक्तद्मे व्रते कम्म । २रकमात्रभक्तपो अन्न 
न° | “च्ल य्ाच्नमञ्चीयादेकान्नमय वा पुनः । 
ध्नताकं श्रणञ्चंव क शिम्बोञ्च वजयेत्* को । 
“भक्त ख वत्तं ये्नि्य' यैकान्नादौ भवेत् व्रती" मु; । 

^क्रोत्वा लब्धा प्राष्य रटकमेकान्नेमलवणमेकरात्र ल्िरातर' 

वा भोक्तव्यमिति” शु्तण ख्टतिः | एकसख्िन् स्थाने पच- 

नोयमन्नत' यख । अविभक्तो श्रात्रादौ “रकाच्नवस्सिना ज्व 

रकोदिष्टः न पावेणम् । एकपाकेन वसतां पिष्ट देव {इिजा- 

धनम् । एकं भवेदिभक्तानां तदेव खात् र्ट्ेग्टे०ट इ 

एकायन लि कमयन विषयो ऽवलम्बनं बा यख | शविषया- 

न्तरव्याटटश्चचित्ते एकाखमनस्छो र२एकाबलम्बने च । 

“तानि वा एतानि संकल्पौकायनानि संकल्पप्रतिहितानि" 

डा००] एकमयनमबलम्बनोयं यख । ३एकावेलम्बनोये 
लि °। ““रवनेकायनं धममा्वेदविदटोजनाः" भा० शा० 

७८७२ स्लो० । एकखायन' गतिर्यत्र । 8रकमान्- 

गमनयोग्ये छि ० ‹“श्रातरं भोमसेनन्त विन्नाय हनुमान् 

कपिः । दिषङ्गमं रुरोधाय मागं भीमण्य कारयात् । 

अनेन हि पथा मा वै गच्छेदिति विचा सः। च्यास्त् 

एकायने मागे कद्लोखर्डमख््डिते । श्वात्मौमिस्य रन्ता - 

थेम्” भा० व° १8देख० । कम्मे, | ५ एकस्थाने न° । 
“यः स्यादेकायने लोनस्त ष्णो किञ्चिदचिन्तयन्” भा ० 

अनु ५३२स्लो० । | 

एकाथ ए० एकः अथः प्रयोजनमभिभेयभ् पदायेौ वा | 

एकक्िन् ? प्रयोजने २अभिषेवे श्पदा्ये च "वख; पद | 

प्रयोगाहछानचवितैकायनोधकाः” साण्द्० | ब । 

४णकाभिेये अन्द्भेदे एकारथच रज्क्योपस्यापितार्थकः । 
५र्कप्रवोजनयुक्त लि०। अभूततद्भावे चि+मू-षञ । 

-रकाथीभाव अनेकार्यानामेकायेताप्राप्नौ पुर “वमात 

खल् भिच्नंव शक्तिः पड्कजशब्द्वत् । बहूनां इतिधरमांयां 

वचनेरेव साधने । खान्म्हत्. गौौरय' तश्सादेकायीभाव 
आश्रितः इति भदटेहरिः | कत्तरिक्त। रशार्यीमूत 

परस्मरमन्विते एकस्िन् विशिष्टाय च “रकाथैमनेक- 
अब्दं वाक्यम्"निङ०। वै ० मते वाक्यो ऽपि शक्तिः अखण्ड - 

वाक्यस्फोटस्मैव वाचकत्वात् “पटे न वसां विद्यन्ते ̀ वेष्वव- - 
यवान च| वाक्यात् पदानाम्यन्तः प्रषिवेको न कञ्चन । 
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चाद्भायार्योय था नालि कञ्चिट् बराद्मणकम्बले । टेवद्त्तादयो 

वाक्यो तथेव खुनिरथका :" इति वाक्यस्फोटेाऽतिनि षके 

विष्ठतोति भतस्थितिरिति च” इरिः| 

एकावलो स्त्लो एकाऽदितोया च्ावलो भाला भखिन्रणो। 

(एकनर) हारभेदे, सा०द० ऊउक्तोऽ्यीलङ्ारभेदे अल- 

छार ््दे ३६८ ° विहतिः । 

एकावदा स्लो एकः अन् दो वयोमान' यसाः । १ए्कहायन्यां 

स्लोगव्यास् । “रक्ावद् त्वे कहायनो” अमरः । २एक- 
वषेयुक्त लि° | ` रकवर्ाद्योऽष्यत्र । ““एकव्षे गवि 

ते छच्छुपादः विधोयते" खटति: । शएकहायनोऽप्यन 

दायनख वयोवाचित्वे तु सं ख्यापूर्व्वकतवात् स्यां ङ्गेष् 

दूति भेदः । “अरुणया पिङ्धाच्छैकद्ायन्या गवा सोमः 

क्रीणाति खुतिः। 

एकाशोतिपद न° एकाशोतिः पदान्यन | ग्ट्ारम्भप्रने- 

शादौ वासतुपूजाथें कत्त॑व्ये तावन्दितकोशके वासतुमणडल- 

भेदे । व्च मण्डलं तिथं गृ स्याभिदं पभोरखाभिः एका - 
शोतिको्ात्मकं रटहारम्धाद्यधै' वास्तुयागे लेख्यम् यथाह 

देवीड० । “प्रासादे च चठःषदिरेकाशीतिपद् ग्ट 

सज्ञे खनप्रकारादि वास्तुमर्डल शब्दे व्यते । 

एकाख्य लि० एक खाय अआधारोऽवश्भ्बनं वा यख । 
शअनन्यगतिके | २रकाधारटकलौ शेवैयेषिकोक्तयुणमेदे चते 

च गुः खनेकाच्रितयुणभिच्नाः। “संयोगञ्च विभागश्चर- 

ख्यादित्वादिकास्लया । दिष्टयकत्वाद्यस्तददेतेऽनेकाच्रिता 

ष्णाः । अतः गेषगुखाः सपेःसता रकेक टक्तयः” 
भाषा० दिताः । रवं च ख्परसगन्धस्य शब्दाः एकलतव- 
भेकष्टयकत्य' परिमाणपरत्वापरत्वानि बद्धिचखड खे- 

च्छादेषयलगुरुतकतेहसंस्काराट्टानि च तादशाः, तेषां 

परलयेकख एकंकटत्तित्वात् सयोगादोनान्त एकैकसैव 
दिचत्तितवभिति न तथात्वम् । एकाधिकरणादयोऽण्त । 
कमे० । 6 रकखिन् आधारे ए ““डेतोरेकाश्चये येषां 

स्वसाध्यव्यभिचारिता” भाषा | 

श्का्टका स्तो र्का अटक | १सावरष्णाटम्याम् २तत्क- 
ततेव्ये श्ाबधेच , अषकानां ता कत्तंव्यश्राद्ानां च 
लिपि च्ान्रौ "ख" “'देसन्तधिशिरयोचत्यामपर- 
पच्चाशामष्मोष्व्टका रक्च्यां वेति" रक्षस्या अपि 
कत्तव्यतया विधानान्तया | खा च मध्यत्वे न माघरष्णा- 
चमो साद्या | अत एष (गक्रामयना्यकारकायां दीचाः? 

काष्या०।१,।,२, छण व्या रएक्राटाक्षा नाश माषख 
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रष्णाटमो प्रसिद्ज:” ककणोक्तम् । रेतदभिमानिदेव्यां 

शच्याम् "“एकाटका तपसा तप्यमाना जजान गभं महहि- 

भानसिन्द्रम् । तेने देवा अषहन्त शल.न् हन्ताछरा- 

णामभवच्छचोभिः" साण्ना०रप्र०२क०| शचौभिरिलयत 

शचोपतिरिति"थ ° ६ै,१०,१२,पाठः | ““रकादट्के ! चप्र- 

जसः वोरा षय" खाम प्रतयो रयौणाम्? 'अथ०३,१०,५ 

एकाष्टौल ए० एकमस्योव काण्डः तदत्कठिनत्वात् लाति 

ला-क एषोऽषत्व' दोषैश्च | वकट्े अमरः पाठायां स्त्रो । 

(आाकनादौ) राजनि ०। र 

एका ए एकमः टचसमा० रकशब्दोत्तरत्वात् नाङ्का- 

देथः । “खङ्काह्ान्ताःघु'सि" पा० दसम् | ^“एक- 
सखिन् दिवसे “एकाद्ेनेष निवपेत्” कष्य.खूटतिः “सब्रह्म 
चारि ण्येकाहः' मलः । “'अश्चद्येकाहगसः" पा० | 

पचारात् । रणएकाहसध्ये अग्नि्टोमादौ यागभेदे 

च । “जक्गप्ररतयोऽ्ोनेकाष्टाः खाञ्च० €।,१,१॥ 

“क्तो ज्योतिष्टोम णएकाहाहीनसल्राणां प्रशतिभूतः 

खक्रानि पञ्चविशतिरष्हानि सालिक्ाणि रतेभ्य णब 

सालिकेभ्योऽहोभ्यो ऽह नेकादा व्याख्यायन्त इयकञम् 
दृद्ानों तानेकाहाहोनान् वतुकामेनाचाग्ये'य “उक्त 

प्रलतयोऽहोनेकाहा"दक्तम् । तस्ायमवेः उक्ता प्रति. 

यषां ते इमे उक्तप्रसतयोऽहोनैकाहाः। प्रणतिः प्रकारे 

न ख्पान्तरभिः्यनर्थान्तर' च्योति्ोमोह्ि सवेषानेकादहा 

ोनसत्राणां प्रठतिरिति िद्धम्”'नारा० । “"खअनतिदेये 

त्वेकाषहो ज्योतिष्टोमो इादयशतदच्तिणस्तेन श्खमेका- 

हानासू' €,१,३। 
एकाहगम ए एकाद्ेन गम्यते गम--कम्पयि घञ् | एका- 

गम्ये देये “अश्व्यं कागमः” पा० । 

एमाहार ° एक्खिन् दिने एक आहारः | एकसिन् 
दिने सशृद्धोजने "रकाह्ारस्तया (विधवया) कार्ययोग 

हितीयः कथञ्चन” शु०्वण्युरा० | “छनिभिदिंरयन- 

क्तम्” इत्यादिना दिर्गजनख विधानेऽपि एकका- 

सालरभोजनः तश्छा विदितम् । एकाष्ारे च पररिशंश्छौव- 

श्ाह्ारसखय रागप्राप्नोःन दितोय इत्यनेन तथेव प्रतिषाद्- 

नात् । एक आहारो यश । रक्िन्ञङ्ि सङद्नोक्रारि 

लि प्प्रौहपद्' ठत यो नाषभेकाद्हारो भवेच्धरः" भार 

्पचु०१.६अ०)। 

एकौकरण न° एक+खमूततङ्कावे चि-रु-खदुप्रयोगः च्यट्। 

नेकधाम्यादेः राशिकरयेन एकतापाटने । कभ्मणि क्त । 
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श्कोढत तथापादिते धान्यादौ लिण्रक्षो+भू-घञ् । एको. 

भाव अनेकधान्यादेः राशिताप्राप्रणद्पे व्यापारे एु०] क- 

त्तरिक्त | एकीभूत एकलप्राप्ते अनेकधान्यादिराश्यादौ । 

ढ-ल्यप् । रकोछल्य तयापादन' लत्व त्वथ अव्य ० भू- 

ल्यप् । एकोभूय एत्व प्राष्येत्य्े अव्य । 

एक्फेय लि० -एकः-भवाये' तदधेद् मित्ये वा ढ । !१एकपकच्च- 

भवे सद्ाये, रएकसम्बन्धिनि च । 

एकेच्तण प° एकमी्तंणं यख | १काके २एकचचयुतमाले 

कायो ति° | रेशुकाचाय्येः षु°। बलिना वामनाय दोय 

सानलिपद्भूमि प्रतिषेधतः शुक्रद्धय वचनमनाइत्य तदहा- 

नाय प्रवर्समान" बलि' वीच्या दानायेग्टोतजलपालहार 

ठर च्ठामृत्यां प्रविश्य रखन्वतस्तख छलं बुद्धा जलदारा- 

बरणनिवारणच्छलेन कुशेन तखंक' नेत्रः वामनेन 

विदारितभमिति तख तत्काल्लादेकनेत्रतेति पौराणिको 

कथाऽत्राहसन्धे या । 
एकक ल्ि° चबन्तख एक्ख वीघारये दत्वम् “रक बह्नौ - 

डित्” पा० द्विरुक्त एकशब्दो बड्धत्रौह्हिवत्' तेन चन्. 

खोपष्ठवतभावौ । प्रयेकपदायं इह दयोरपि छपोलकि 

छते सति बह्धन्रोह्िवद्धावाटेव प्रातिपाद्कत्वात् सषद्ायात्' 

शनः चप् । स्तिया टाप् । केका अतिः । “न बहक. 

ब्रह पा० स्वेनामसंन्नानिषेघः खरयवह्रीहिपरसतेन 

एकैक पएनेकखात् इत्यादौ सर्वव नामकाम् । “दश देच 

वा एकेकद्िन् प्राणाः'' शन्ना० ८,१,१,२ । ततः कार- 

काये णस | एेकयस. कारकद् प्रये को अव्य ° । “ एक~ 

कथदरेत् शच्छु जः पापापतत्तवे" प्रा०त० वि्वा° 

“त्राह्मणस्य चया स्य यत् प्रमाणं सभातः । एककथोयु- 

गानां तु क्रमशस्तान्ः निबोधत” मुः । वारे यत् | 

एककश्च तदर्थे न ° ““एकंकण्डे नादुपूव्यां भूत्वा भूते जा- . 

यते'भा ०,१५.४ २.२ेकग्य' तद्ा योधा धान्त राख 

भारत । पर्यवर्तन्त मन्वे यमिदं थमि: सद" भा०्धण। 

९४० | नोक न ““यकेकर्योत पटित्वा एकंक्मिति 

-व्याच्यातम्” रकेकथो भाः यत् | एकेकश्य “एककः 

राशिभवने ""एककश्चन यथाद्पव्येम् ” भाग०५.१,३५ । 

एकेषिका स्तौ नित्यकन््धा °| (चाकनादो) उक्ते रन्न 

माला । “रकेषिकाजष्टङ्गो च प्रलेपे क द्रशोषद्त्' । 

५ददषिकातेल' सषटतमतिशीतः पित्तह्रमनिलप्रकोपण' 

च ्राभिहरप्यम् ” इति च छ ° । कचित् रल्रभालायाम् 

एकोषिकेतिपाढं डा अब्द्कलपदर,मे ताड यन्दोलिखितः । 
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एकोक्ति स्तो एका उक्तिः अभिधाशक्तिः। उभयपदाचेवि 

बविण्यामेकखां शक्तौ । यथा एुषपवन्तौ इत्यादौ ष्यषत्- 

पटेन दिवाकरनिशाकरयोरुभयोरे बोधः न तु अन्तपदा 

दिवत् प्र्यकपदाधंबोध इत्याकरे दृश्यम् | एष" 

“जात्या ङतिव्यक्तयः पदाथः'" गौ °^ जात्यादीनांमेक- 

शक्व बोध दति व्युत्पत्तिवादे गदाधरः । 

एकोत्तर ति ° एकक इत्तर यत्र उन्तौ सप्रच्छ रषत् सं ख्या व्ट्ख 

बीद्चायता । रकंक्राधिके 9 ̂एकाहय कोत्तरा अङ्का 

व्यस्ताभाज्याः करमस्थितेः?' लोला ०। "सर्गादौ ठतुयणा 

काथ व्रायु' ज्चोतिजंलं भ्टोम् । खज्यव्कोत्तरगुणां 

श्तयादत्त भवन्नपि" । “ त्मालादीन्वहष्कारादेकोत्तरगु- 

ष्ानि च" इति च यान्न | “यथाश'ख्यमेकोत्तरपरि- 

ट्डाः शब्द्स्यरुख्परसगेन्धाः?' चद्व रकाधिकादयो- 

ऽप्यत्र लि° | 

एक्रोदक ्स््ो एकः . समानदकः यद । समानोदके 
सप्रमषरषादरद' चतह यएरषपय्ं न्ते गोत्रजे “समानो - 
दकभावस्तु निवत्ते'ताचददंथात् " ख्टतेसखत्पर्यन्ताना- 

मेकोदकत्वम् | ““जऋन्येकोदकानां ठ॒लिरालाच्छ.चिरि- 

ष्यते” मचः । 

एकोदर उ० एक समानशद्र' गभेस्यान यख । समा- 

नोद्रे $भ्ब्रातरि च्न्नियां टाप् । कन | २समाने उदरे 

न° 1. “रकोद्रप्ररतानाम्” इतिः । 

एकोदिष्ट न^ एक, प्रेतः चउदि्टोयतर । प्रो तोहे श्ठके चाड 

भेदे तश्च इतिकरेव्यातादिक्षः चा०त०निद्पित' यथा। 

गोभिलः । ““खयेकोदि टमेक पवित्रमेकोऽवे एकः 

पिश्डो नाश्राहनः नाग्नौकरणं नात्र विच्वेदेवाः ख 

दितभिति ढश्िप्रञ्नः छखदितभिति प्रलत्तरम् ङपातिष्ट 

ताभितप्रलब्यस्याने, अभिरम्यतामिति विखग, अभिर 

सोऽखोति प्रतिचनभेतत् प्रतश्राद्गज्निति" 1 अयेत्यनेने- 

कोद्षटख पाब्ं यानन्र्याभिधान' तयोः प्रतिषिदतित्व' 

खचयति । अतएवैकोदिटे पारववं णधम््परा प्ावाषहनादि- 

प्रा्नौ नावाहनसित्यादिनिष्व उपपद्यते अन्यथा प्रा- 

प्यभाषान्निभेधोऽप्पन्नः श्यात् । रतत् मर तच्राइसिल्यप- 

शहारात् ठक प्रतशृदिण्य यदोयते च्राञ्च तदेको. 

दिशमिति वेदिकप्रयोगाधोनयौगिकम् । अतण प्रतिखां- 
वतृरुरिकख नेकोदिटत्वं किन को हि ट विध्रिकत्वम् । अला 

ष्यै+क्यादि.दल ष्टपसद्ध तित पवित्र क्यपराप्तौ एक पविल- 

भिदि एनरभिधानशार्थ कत्वाय तद्वयदेकद्चमरसू । 
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“बह्िषः प्रादेशमात्र पशत 

कुरुते” इति. गोभिलष्छते पविलपदखख द्लप्रत्व- 
वत् । आल नावाहन' नाम्नौकरणसिति निषेधय); पौ- 

#' = 

ज्योत् प्रवनप्रकरणे 

व्व पथ्थांद्ग्नौकरणमपूव्वं कालोनं प्रधानसम्बन्धि च्राड्द्त्नो- 

दितः चआराद्गाङ्गावाहनमेव निषिध्यते नत्वप्रधानसम्बन्धि 

पिदटयन्नवदित्यतिदेशप्राप्र पिर्डाङ्कावाह्नमितिः। एनेन 

पिर्डाङ्गावाहन निष धो्मेयलोक्तो देयः । अल्ागनौ- 

करणनिषेधेन इतरेषखालाभं “तशेषं दत्वा पात्रमा- 

लभ्य जपति एयिशोव्यादि खाद्ादत्यन्तद्धतोकपाना- 

लम््रनस्यापि बाधः आनन्त्याभावात् अन्धतमिति मन्त 

लिङ्गविरोधाञ्च । सखदितसिति श्िप्रञ्च दरति ढप्नाःख्य 

दति श्रिप्रञ्रे, खदितसित प्रञ्नः | कुशमयव्राह्मणपच्े 

त॒ प्रतिवचनादुपपत्या प्रञ्रखापि निषत्तिः अ्तखश्न्द्- 

स्थाने उप्रतिष्ठतामिति प्रयोगः अत्रोपतिश्ताभिलयनेना- 

च्रादिकमिच्खान्वये अस्तियसखान्वयाुपपत्या तखाष्वप्रयो- 

गः | यतण प्हद्यितायामन्नादिकछपतिषठतामिति 

लिखितम् । तञ्च “प्र तायाक्ष्यमस्त् च” दूति बह्मएर- 

खोय' ^ततो वदेत् एुनर्धौमानत्षव्यपतिक्षतास्"” इति मा- 

कण्डयपुराणोयन्च ` गोभिल विरूइत्वात् शा ख्यन्तरोयन् ।` 

च्भिरम्यतार्भिति “वाजेवाजः' इति स्यानेऽभिरम्यताभि- 

चनेन बिसजनमिति। रतेन शप्र तत््राङ्धेषु सर्वेषु न खधा 

राभिरभ्यताम् । खल्यस्त विष्जरेवं सत् प्रणववजितम्” 

पतपराञ्चलायनण्टद्यपरिशिष्टात् एको दिष्टे प्रणववजित - 
सखस्यस्तित्यनेन यदिसजन' तत्प्र तच्राइविषयम् अभि- 

रम्यतामिति ठै सांउत्छरिकविषयभिति कल्यतरुश्रोदत्त- 

वाचस्परतिभिचरादय क्त निरस्तम् | वह्व,चानाभेव पा- 

विसर्जनखय प्राप्रत्वादेकोदिषटेऽपि 

तथात्वात् सव्वं ाखिसाधारणनिषे धातुपपत्तञ्च। एत- 

दिति पूर्वोक्ते तिकत्तंव्यताकच्राडमिल्यधं : । परे तचराद्ग' 

नतु पाव्वं णविङतित्वन प्राप्रप्दिलोकद्प्रपितुः खावम् 

च्छङ्लतसपिर्डोकरणयख्यं तथाविर्धप्िदत्याभावात् | अतएव - 

तन्नपरायमूलकमेवाचलायनग्टद्यपरिशिष्टो ऽपि “पिढथन्द्ः न 

श॒ञ्लोत पिढटहा चोपजायते" इ्यक्तम् । अतणव विष्ण ना 

"प्रेतस्य नामगोत्रभ्यां दन्ताच्योदकेषु?च इतर प्रेत- 
नामगोलाभ्याभित्यनेन प्र त्धष्क्त नठ सम्बन्विन इलयक्गम् 

ततच मन्त्रो प्राप्रपिद्लोकोपाधिकषणग पिद पदस्याने प्रे त- 

पदोषहो नत अग्निष्वात्तादयुपाधिके । एवमभिलापवाक्ये 

सम्बश्ित्येन नोह्ञखः किन्तु प्रेतत्येन असम्वन्विनोऽपि 
1 

¢ 

व्व येऽभिरम्यतामिति 

एको 

मठव्राद्युषणादेरपि प्रोतश्राद्गाधिकारित्वात् । अतण शा- 

तातपेनापि “र तान्तनामभगोलाभ्याखृटजेदपतिषतान्” 

दय, क्तम् । अतर प्रेतखान्तः प्रोतान्तो मतु सम्बन्विषाचक- 

स्यान्तः नवा मंगिलोक्तो ब्धव्रीहिस्तख तत् षुरुषापे्चया 

जघन्यत्वात्, प्रे तपदख सम्बन्धिस्थानोयत्वेन तत्पुरुषखैव 

युक्तत्वाञ्च । ततच्च प्रंतान्तनाम च गोलद्च इति इन्दः 

अतएव तभे विष्ण :‹ ततच्च सव्व" शष्पथिंनोगत्वा पिद 

पदस्याने प्रोतपदोहेन दितीयान्न तपेयेबुः पिट ब्दोद्धा- 

रये पिृहाभवतिः" इति । एतेष वचनानां न्यायमूल- 

कत्वात् सावत्सरिकब्राह्वं रएकोदिदटविकतोभूते$पि भ्राप्र- 

पिदलोकोपाधिकपिटपदबन््न्ते ऽभिलापे च सम्बन्धि 

नोधकपिटत्वेनेयोज्ञेखः | एच्च देवताभ्यः पिटभ्यसेत्यत्र 

न प्रोतपदादधः तत्र॒ पिद्टप्रदख दिव्यपिढएरतात् एष 

नेकपचनोद्धोपि तथा'सधु दौरस्तु नः पिता'"दवख द्यौः 

खगे: पिता पितेव सव्वं खाधिगम्यत्वात् मध्वसतु मधुमयौ 
भवतति भाष्यव्या ख्याने दयौरिति पितेतिष्दयोः सामाना- 

करण्यं प्रतोयते अत्र च द तवपिहत्वयोभेंदेऽपि धर्मयोः 
४ ./ । 

सामानाधिकरर्येनाभेद्ावगमात् दिवः पिटसाधश्बयरप्रात्नि- 

रिति पिदटपद्' पिद्दल्यपर नत जनकपरप्राप्रपिटलो- 

कपरः वेति तेनात्र मन्त्रो पितेत्येव वक्तव्यः नत प्रेतपदो 

इः नवा“प्रिटशब्दं न युञ्मोत"दत्यनेन निषेधः | एवम् 

आमावेति मन्त्रे भितरे्यत्र नोहः यदाऽ श्राद्धं करोनि ` 

तदा मातरपितरावागच्छताभित्यदुब्रजने क्रियमाणेचखा 

इफलख प्रानी वत्वात् । ए' द्रा ऽष्ये तेषु नान्दो- 

ुखविशेषण' न देयमेतेति अन्यत सव्वं त्लोतसगेवाक्ये 

सन्त्रे च॒ पिपरद्प्रयोगनिमेधात् प्रेतपरदोहः काथं: । 

“अनं कोदिरे गोभिलादुक्तो विगेषोऽभिधोयते | यथाह 

विष्णु: "ए वछन्त्रानृहेतं कोदिषट " इति णङधत् रङ्ग 

वचनवद्यया खात्तथोडेत “पूर्वात् च ण महः” (न°) 
इत्युक्तेन पवा प्रा प्रैकवचना -त्वकल्यनेन बड्धवचनान्तान््- 

न्ल्ान् विकतान् क्षयात् एकस्मिन् पितरि बड्वचनयखासम- 

बेताधैत्वात् प्रतावध्प्रकाशनाख्यडटप्रयोजनक्ख म- 

न्ख ॒विलतौ बड्धइचनस्थाने दकथचनोडइः कतव्य 

द्वि ग्यायमृलमिद् वचनम् | यहा ^व्यविलं स्थो षौव्ण- 

व्या विल्बतर ““पृथिलासि रष्णवौ"'दति न चात्र पविव्रमसि 

वौष्णवम् इति परढद्यितोक्त युक्त “वितते स्यो वेव्णव्या- 

पिति" सन्त्रद्य डे परिल युवां षिष्ण देवताके खः.भवयः 
चै ८ © व्याख्छाभे 

स्तोलिङ्गत्व' आन्द्स{मिति सायनाच(व व्याख्छामे रुण 
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विच्छ् नापि तथा व्याख्याने सम्ब दृन्तताप्रतोतेः । एव 

“विष्णोमेनसा पूते स्यः" इ्व्थलापि पूतमसोति । खअन पितरो 

साद्यध्व' यथाभागमादषायध्वम् "दति सन्त्रे अल प्रत 

भादयसख यचाभागमाटषायखेय दयम् । प्राचनार्थक- 

दतोयशकारोयमध्यसपरूषबह्धवच नस्थाने सदेकषच न्यव 

उष्यमलात् न त॒ सूतायेकचदर्थलजारोयमादषायया स्त्य 

निरुदभट्ोक्रो युक्ञः अतएव च्रोदचचादिभिरपि “भादय- 

सलेत्यक्म् ““मोसदन्त पितरः" इत्र असीसदतृप्रे तेति 

इषायिषतेयतर हषा विष्टेति । रत पिवर इयादिषि- 

खड ङ्गा वाहनमन्त्रे एहि पर तेति, सौम्यासद्तयलतर सौम्येति 

दत्ता मभ्यनित्यत देद्यखभ्यभिंति, नियच्छतेत्यल निय 

च्छेति, नसोवद््यादिमन्त्रषु पितर दूति स्थानचतु्टये 

प्रेतेवुह्पम् । एव" वद्त्यततेश्ति ¡ आआशोश्रार्थने च 

बेभ्य इत्वर यकौ दवि तेषामित्यल तसखेलद्म् । 

 शतद्वः पितरद््यत्र ठ प्रेता इति वक्ङ्षिताब्ो नतुब. 

द्ुषचनस्य "एतदः पितरो षाव इति जलत् एधक् ट- 

यद्? इति बह्मषएराेन प्रसताचेव पाथ्यो भित्ादिष 

प्र्येकमेतदः पितर इति बह्बचनान्तमन्त्प्रयोगात् ख- 

लानथैक्योन तडिकताचेकोदिषे ऽष्यसमवेताधं बहुषचनखेव 

सुक्ततवात् | दच्च प्रणतौ  सलतेता चद्व विता वः । 
सांवत॒सरिके त्वेकवचनान्ततयषोहो ग त॒ पिदटपदख तल 

प्राप्रपितृकोकतवेन तथव बु क्लत्वात्” चरा ०त ° रघुनन्दनः । 

रकोद्िशटञ्च “दादश प्रतिमास्यानि खाद्य' षाण्मासिके 

सथा? इु्त पञ्च द्यचादाककम् । अल हादणपदं लयोदया- 

नामष्युपदच्चणस् “सं वर्शरे विदडधेऽपि प्रतिमालश्च भासिक 

निति" काल०्म।० कोथमिना वद्खरवटकप्रतिमासे तख | 

विधानात् अत ख “दाद्थ मासाः संवत्सरः कचित् 

ब्रबोदय भाषाः सवत्र” इति छतौ वत्बरख्य लयोदय 

भासात्मकत्वसक्ताम् । 
अथकोदिषटनिमित्तकालोनिष्ूप्यते ष च चार त° 

रघुनन्द्नेन दातो यथा | 

यान्नवस्कप् । “्ताद्ान त कत्तेव्यं प्रतिभाषन्हु ब्- 

सरम् । श्रतिषव्यर ज्व बमाद्यभेकादयेऽहनि । रका 

इथेऽहनीति साधो चान्तदितोयदिनोपलक्तणणम् । 
“चत्रादिः खःतकान्त त॒ भोजयेदयुजो दिजान्” इति 

भत्छ एरापेकवाक्यत्वात् । खाद्यं षोडयन्राद्गानामादि- 

बूतम् । तथा च अन्दोगपरिथिष्टम् ! ` चाङ्मग्निमितः 

बत् दाहादेकादेऽरनि । भरवाश्षि वर॒ मदु्वयीत ` 

श्८र् 

प्रभिनाद्नि खदा । हाद्थ प्रतिमाखानि अदय षा- 
रसासिक्रे तथा । सपिश्डोकरणदचव इूयोव श्राद्षोड- 
यम् । एकान तु षर्साखा यदा खुरपि वा लिभिः। 

न्धना: सवत्सरचव खातां .ाश्साखिके तदा” | अग्नि 
सतःश्रौताग्निमतो दाह्देकादयेऽहनि चाङ्गं करव्यं 
तख दाहवधिद् शाहाथोचि्वात् । अन्येषान्त॒ भर- 
खावधि तथाच शङ्कुः. "मरणादेव कततंव्यम् । 

योगो यद्य नाग्निना । दाहादृह्खंसथौचं स्धाद्यख्य 
बेतानक्ो विधिः” । वैतानिक; च्रौतो होमः तस्मादन्नि- 
पद् च्रौताग्निपरम् | ततञ्च केवलसात्ताग्निसतो निर- 
म्नेञख्च मरणादेवाशौचम् | धरषाणि एतानि षोडथ ना- 
ज्ञानि नित्यानि सवदा. तधनालाभेऽपि । प्रमिताहनि 

मृततिथौ चआदयचाङषारूसासिकयाद्रहयेतरशराद्वानि 

कार्याणि च्ादयश्राद्धखेकादयादहे विधानात् षाण्मा- 

शिक्योस्तु कालान्तरवि धानात् | अल्राथौचान्दितीयदिब- 

सोयाद्यश्राइ्गखा दिभवत्वसमाख्याुरोधे तदत्तरकसव्यमा- 

दिकतियेष्छं ततिचित्वाचुपपत्या सद्यजातीयत्वभेब प्रतो 

यते । तेन प्रथमश्छतति्धिं विष्ायान्यश्ततियिभादाय 

भादिकादिसिद्धिरिति। खञ्च रकादेन तु षणमाषा- 

नूना ूलनेन ब्हततिधिपूच्वं तिथिः. प्रतोयते | रद" 
लिभिरि्वलापि तथा स'दतृखरदाथेकाङादिन्ाने । अतर 
स"बत्सरकत्ेव्यसयापि षाणमासिकत्व' दितोयषयमासभत- 

त्वाच्नाचुपपन्नम् । सवत्सराभिधानन्तादिमध्याधिमासयुक्घ- 

प्रथमाब्दख् हादयमाषाःशवतृखर > कचित्ल्रयोद्थ भा- 

शाः शंवत्धरः'? इति खव्यदशषारेष ल्रयोदशमासषैटितत्वात् 

ल्योदयमाश्षएव दितोयषाषभासिककरणाय कालः सप्रम- 

सासकतत व्यश षामा सिकतवः “अद्याः व॒ दिवरेमांसः क- 
चितो बाद्राथणेः? इत्यनेनाविष्डम् । भच षोड चाद 

गणने हाद्थमासिकत्वुक्र' कथं भलमासयुताषटे तरयोद्च- 

भासिकत्वमिति चेन्न “खंबत्षरखय मध्ये त॒ यदि खाद्धि- 

सारकः! तद् लयोद्थश्राद्ग' कायः तद्धि भवेत्" 

षूतसत्यव्रतववनेन हाद्यमासिकादधिकं नलेयोद्शमासिक 

चाद्गमिल्युक्त : । रएतदचनं न्यायमूलकम् । “णवं ताडन 

परतिलासं चाद्या दतन्तितः""“वता हनि त् कतव्य प्रति- 
माशन्तु वत्धरम्'' इति वचनहयेन पू्वोक्तखविप्रा प्रनयोदथ- 

मासाककंस'दत॒सरं व्याग्य श्डततिये् ततिधिं याबद्धानद्र 

इल्युक्ततवृप्रतिमासकतत व्यमाधिकादरोषेन  तत्पच्चोयत- 

शिथिषु च्ाद्गनिति वोधयता अथां पत्या वं चादि 
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भूतान्य मासिकः" तन््ासोयतत् पच्लोयतत्तत्तिथिषु कव्य 

भिति बोधनात् मध्यं ऽधिमासपाते दादे मासि सतमा- 

सोयतिथ्यप्राप्नया वष्ठौन्तपिह्ितख मासिकस्य सपिख्डनख 

 चाप्राप्रे: | णखमाद्याधिमामेऽपि ऋअतणएवाद्यावदे ऽधिषास- 

पातेऽपि लबुहारोतेन हादशथमासे यद्दाद्शमासिकलि- 

युक्त तदन्त्याधिमासविषयम् तत्र॒ दाद्शमारे मुतमा- 

रोयतत्तत्तिथिप्रापन : । यथा चघुहारीतः प्रत्यब्दं हादथे 

मासि कायां पिर्डक्रिया दिजेः । कचिच्नयोदरेऽपि खा- 

दाद्य' शक्ल ठ.वत्सरम् । चक्तपरत् परिवक्तैत ग्यैः काल - 

बशादट्यतः | ऋतः सांपत्सरः चाङ्धः कत्तव्य भास- 

विद्धितम् । शासविङ्कन्तु कत्व्य' पौ षमावाद्यमेव ड । 

यतस्तत्र विधानेन भासः स परिकीर्तितः । असुकरान्तेऽपि 

कत्त व्यमातिद्क' प्रथम" हिजेः। तथैव माकं पूव्वे' सपि 
खकोकरणन्तथ । गभे वाड चिक्ये च भुतानां पिण्डक- 

मठ । सपिण्डोकरये चेव नाधिमासं विद्व घाः” । सपि 
शडोवारणादूषधं यत् कि्धित् चाद्धिकं भवेत् । इष्ट वाप्यथ 

वा पूरते तन्न क्था क खन्ल्. चे” श्वाग्त° रघुनन्दनः । 

एकोदिषटञ्च मध्याङकालव्यापितिधौ कर्तव्य" यथाङ् 

"ामन्राङ्ध' ठ पूवक रकोदिष्न्त मध्यतः । पार्वणं 

चापराह्णे ठ-एतटं दिनिभित्तकम्” हारी ° । “पूर्वा 

दैविकं श्राद्धमपराहृ तु पाणम् | रकोदिषट'त मध्याह् 

प्राव्द्धिनभिमित्तकम्'” सलु: । “धयो यद्य विहितः काल- 

शत्कालव्यापिनो तिथिः तया कराणि कुवीति हास 

छ्द्वौन कारणम् "यान्न° मध्याङ्कालद्च विधा विभक्तदिन 

द्तीयभागद््प एव ! तलोपि कुतपप्रथमभागखयेव तद्ा- 

रण्धरकालः “कुतपे प्रथने भागे रकोहिटखपक्रमेत् । 

 च्ावन्ते नस भेपे वा तले. निय त्त्वात् काल ° व्यालोक्गी : 

चावतं पचिमदिगभस्थितच्छायायः' पूव दिन्गमनारम्भ- 

कालः तत्समोपे कुतपयेषद् ण्ड । गौतमोऽपि" “चारभ्य 

कुतपे श्राद्धं कु्याद्ारोद्िशं बधः} विधिन्नो विधिमास्याय 

रोद्हिणन्तु न लक्कुयेत्” अत्र॒ कुतपखारम्भकालतयोक्तोः 
प्य्: रोह्िणमात्रलाने परदिने कतप्रमात्रलामेऽपि 

परेद रेष श्राद्धं “योयस्य विद्ितःकालः कर्ममणम्तदुप- 

क्रमे । तिथिर्यांभिमतासा वु याद्या नोपक्रमोच्छिता" 

बौधायनेनोपक्रमयोभ्यतियेरेव साद्यतोक्गे: । उभयदिने 
क्तपालाभे रोहिणमाललामे ठ तलरेष श्राद्ध म्^रोह्िणन्तु 

क लक्कुयेदित्यक्तः | उभयदिने तयोरलाभे सप्रमष्त्ते 

काये तख्धााभे तयो्लामे वा प्चभेरेन व्यवस्था^^ुल- 

पक्वे तिथियाँ ह्या यखामभ्युदितोर्िः । तयाः कष्ण 

कुवत हासख्ङ्खो न कारणम् । छष्णप्रदधे तिचिखाद्याः 

यसखामस्तमितोरविः । तया क्माणोन्यादि स्कन्दपु°उक्तो :। 

““दितोयादिकबुन्नानां पूज्यता नियमादिषु । एकोदिषादि- 

दृड्धपादौ छास्टद्यादिदेयना"व्यासोक्त च | तत्र स्कान्द्वाकये 

ासदृद्धिशब्द् तिथिविषयः व्याखचवाक्ये चन्द्र द्धा सटद्धिप रस्तेन 

छष्ण शुक्तपन्तभेदेन व्यवस्ये ति स्थितम् । तदेतत् काखमा० 

निखीतिम् यथा। “नन्त यङ्ग् पजोवनेन निखयः 

क्रिवते। सचालुपप्त्रः| व्यासवाक्ये चुखहद्धिनोद- 

नायाः पिव्रयाविषयत्वाभिधानात् | “र्कोहिषटादिद- 

गादौ चासड्ङ्गा1दिनोदनेति" ङ पूंदाृतसम् । 
“दानव्रते चेतदेवेति” च अतः कथमनयोद्विचयाभ्यां 

निखेय ।  किचोद्ाद्तयान्नवल्कपस्लन्द् एराणगा र्येव 

चनेषु “हासदङ्धो न कार्सित्यक्तः तत्कथम 

सश्मोनिर्ययकारणतम्ं । अलोच्यते) सन्ति 

न्यानि हसटद्धिवाक्दानि | तत्नो्नाः, ^“खर्वो- 

दपस्लया ह्हिखस्तिविधं तियिलक्तणम् । ख्वदपौ 

परौ कार्यौ हसा खात् पूरवकालिक्षोः' | पिता- 

` मह्ोऽपि ““छर्बोदपेख्था हलस्तिषिधं तिथिम् । 
खव॑द्पौ परौ पच्यौ हितः पूवत पृयेदिति" भविष्यो- 

त्रे ““खर्यीदर्स्तथा ड्सा लिविधं तिथिलश्चच्यम् | खव. 

दर्पौ परौ कायौ हसा खात् पवकाखिकोतति" । खद, | 

साम्यमत्यच्षयो वा । दर्प इदिः । हिखाधिकल्लयः । रतैः 

ष्दवा{ट्वाक्यः सह य्छिन्विषये युम्नादिवाक्यख विरोधः 

प्रापनोति तत्र दैवपित्यभेदेन व्यवस्वापक' व्यासवाक्यम् 
नु प्रङतयोः च्यटङ्खयोः पित््विषयत्वप्रतिपादकयान्न- 

ल्क {1दिववनेष्वपि कभ कालव्याप्रिथास्त्रख्य खर्ददपादि 

शास्त्रस्य च विरोधे प्राप्रे सति क्मेकालव्याश्निणास्त्ख प्रा- 

बल्यशच्यते न त॒ प्रसतयोः चयश्द्धयोः निखेवद्ेतत्व 
प्रतिषिध्यते नतु व्यासः खर्व्वादिदाक्यानि पित्र 

पिषयत्वेन संकोचयामास, या न्ञवलक्यादयस्त् पित्रेऽपि 

क्मेकालव्याप्रया खवा दिष्ाक्यान्यनाधन्त, इन्तेव" निर्वि- 
षयत्वमेषां प्रषच्येतेति चेत् मेव" यद् पूना त्तर दियो, 

पिन विषयकम्मो काशव्याश्निः उमाना यदा वा दिनदवेऽत्व 

क्मीकालव्याप्नयभावः तत्रोभयत्र खव्वदिषाक्धनिंणे 

ठभ शक्यत्वात्”? , तदु वाय विषयक्वाभ इति भावः । 

नएकोदिष्टो ठ संप्राप्रे यदि विषु प्रजायते 

सासैऽन्यस्िन् तिथौ तस्िनू तदा दद्यात् पिच्चखः 
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देवलः” । रक्ञोटि्टरिि कत्वात् सद्सरिक च्रा्धमपि 

एकोहि्टशब्टेन शास्ते व्यवरद्धियते । एक दिं इता द्य" 

,एकोदिष्ट न पावंणम्'' इति च ख्ड्नयोः सांवत्सरि- 

केऽपि तथा प्रयोगात् । 

` रकोदिष्टाधिकारिण्सतु निे.विर्दर्भिताः वया 
^“चन्द्रिकायां सुमन्तुः “मातुः पिठ प्रकुर्वीत संख्थित- 

ख्धौरसः छतः । पैटमेधिकष स्कार" सन्त्पूव्वं कमाडतः ' ! 

तत्रव हेमाद्रौ शङ्खः ८“पितः तेण कत्तं व्या पिख्ड्दा 

नोद्कक्किया। एल्नाभावे तु पलो खात्तद्भावे तु सोद्रः। 

च्यत इल्रपटं यद्यपि चे ्रजादिहादगपिषणुत्रपरम् | ते च 

हा दशषत्रा याज्नवत्े ूनो क्ताः ““अौरसो धम्प्ं पलीजन्त- 
तृसमः पुल्िकाञ्तः । केव्रजः चेत्रजातस्तु सगोत्र रेत- 

`, रेणवा। ष्टे प्रच्छत्र॒ उत्पन्नो गृढजस्तु छतः रूटत : । 

कानोनः कन्यकाजातो मातामह्तःख्टतः | अत्त 

तायां त्षतायां बा जातः पौनंभवः ्टतः। दद्यान्माता 

पितावाय' ख पुत्ोदत्तकोभवेत् । क्रतद ताभ्यां षि- 

क्रीतः रलिमः खात् खयंङतः । दत्तक तु खयं दन्तो 

ग्म चिन्नः सहोदजः । उल्ब, ग्टद्यते यस्तु सोऽपविद्ञोभः 

जेद्ध्,तः। पिर्डदोऽ"शदरद्धेषां पूर्वाभावे परःपरः” । 

इति तथापि "धदत्तौरसेतरेषां ठु पुत्रत्वेन परिग्रहः"^+दइति 

माद्रावादि्यषुराणे कलाितरेषां धुलत्वनिषेधादौ- 

श्खदत्तपरमेथ | यद्यपि ^पिरूडटोऽ'शदरसेषां पूर्व्बाभावे 

परःपरः” इति यान्नवल्कयोक्तरौरखाभावे दत्तकप्रापनि- 

इ्चाष्यौरसाभाये पौनः प्रपौलरस्तदभावे दततकादथ इति 

स्तेयम् । “पुनेर लोकान् जयति पौत्रो यानन्त्यम- 

अते" इति “अय पत्रेण पौषेखब्रन्नखापरोति विपः 

मिलि” जंःमूतवाद्न्टतह्ारौतवविषटशङ्खलि{खतोकतेः 

““लोकानन्यन्द्विःप्राक्भिः पुलपौलरप्रपौलकंरिति" यान्न 

बल्कोक्गोख । “घुत्रः पौत्र ततत्र; पुलिकाषतर एव 

च । पल्लो भ्वाता च तजजच्च पिता माता सुषा तथा| 

भगिनौ भागिनेयश्च सपिण्डःसोद्कस्तया । असुन्चिधाने 

मूरगबेण खत्तरे पिण्डदाः ख्टताः'' इति ख्टतिसंखहे प्र 

नानन्तर पु^्रक.यलरोकतेलत्समत्वाञ्च दत्तक । यद्यपि 

इदस्यतिना (पौनञ्च पुलिकाएनः सगे पराभिकषरात्भौ । 

रिकिये च पिण्डदाने च समौ तौ परिकोत्तिंलाविति” 

पौ नसाम्यसुक्तम् । यान्नवल्केयन च “ओौरमोधर्मपलेज- 

सत्यम: परलिका सुतः इत्यौरससाम्यसक्तम् `'तयापिलोके 

राजषमोमन््ोत्यादौ कश्चिन्नूमने समशब्द्प्रयोगाङ्गौण 
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खख्ययोः साम्यायोगाद्च स्तुत्ययेन्तत् नतु समविकल् 

दति श्वरमितव्यमु । “पुत्रः पौलः प्रपौल्नो वा शौतावा 

भ्नाहसन्ततिः | सपिण्डः सन्ततिर्बापि क्रियाद्णीन्प, 

जायते | एबामभावे सुरां समानोदकसन्ततिः । माठ. 

पर्त: सपिण्डन सश्बह्धो यो जलेन वा दुलद्वयेभप 

चोच्छिन्ने स्तोभः कायां क्रियान्प!। त्छक्कान्तशते- 

जा पितद्विक्यात्कारवेचरुषः” इति विष्णुषुराणाङ् प्रपौत्ान- 
न्तरन्द्स्काद्यः इति छथौचन्द्रमदनर लक्ालाद्थौः 

दयः । मदनपारिजाते;प्ववम् ॥ बोपदेवसुद्वधरादयस्तु 

“इतेष विद्यमानेषु नान्योवै कारयेत्धास्" इति घ 
मन्तक्त : ““भितामहः पितः पञ्चात्मञ्चत्व' यदि गच्छति। 

पौल णकादगाद्धादि कत्तव्य श्राद्षोडथस् । नेनत्- 

पौनेण कत्तव्य पुत्रवच त्पितामद्ः' इति डन्दोगपरि. 

शिष्टो च प॒त्रशब्द्ख इादशविधदतपरत्वात् पूष्बाभाकै 

परःपर इन्यख्ानन्यपरत्वाञ्च दत्तकाद्यभावे पौलादी- 

नाधिकार. इत्याद: । अत्तएव निषेधादुपनोतपौवर- 

सत्त्वे प्यलुपनोतपुलद्यैवाधिकारः । यौरस्ाष्यतुपनोतो- 

ऽपि कुर्यां दव्याद् एयोचर मन्तः | “चाङ्गं कुय्याद्वश्य 

त प्रसमोतपिदटकोद्धिज्ञः । ज्तस्यो वाऽ्रतस्यो वा रकणएव 

भवेद्यदि” ` इड़मलुः । ““ङुव्यादद्धपनोतोपि च्राद्मेको डि 

यः छतः! पिटयन्नाह्छति' पाणौ ज॒ह्धमाद्नाद् 

णस्य सः» मतुः “नद्यस्यिन् दुच्यते कम्बाक्श्िदामौ- 

द्िबन्धनात्'” । दमन्तुरपि नाभिव्या्वारयेट्नह्य या+- 

न्रौञ्जो निब्रध्यते । मन्लानलुपनोतोऽपि पठेदेतैक ओौरसः१। 

ज्म वेदम् मन्त्पाठ स्तिवषेदेतच डस व । *्यहुपेतो$षि 

कुवीत मन्त्वत्पौ टमेधिकम् । यथखौ रतन्चूडःखाद्यदि 

सखाङ्घ त्िवत्सरः” इति छमन्ूक्तः । , यत् व्याघ्रः 

“छवच्रूड्स्तु कुर्वीति उदक पिण्डलेव च । सखधाकार” 

प्रयुद्धोत वेदोद्धारं न कारगरे{द्ति? यञ्च ख्टतिस ग्रे 

। ^ठतचडोऽुधेतच् पित्लोः श्राइ' समाचरेत् | उदारे- 

व्वधाकार' न तु वेदान्रारयसाश्रिति" । ततुप्रंथम्षषे- 

चड़ ् िघयमिति माधवमद्नरलरय्वं,चन्द्राः | ववर्ष 

सन्त्र वन्त्वस्य विकल्प दति चन्द्रिका वोपदेषश्च भदन 

रल च्कान्दे । “` यज्नेष॒ मन्तत्कभे पत्री क्याद्यया चप) | 

तयै देहिकं कर्मं वुर्ययात् सा धरमसंस,ता» । अशक्तौ तु 

कात्यायनः। "्संस्तततेन प्या च ऋग्निदानं समनद्रकम् । 

कच्चव्यसितरत्सबं कारपरेटन्यमेव डि“ । पत्रञ्च न लद्धतो- 

ऽधिकारी किन्तु वर्षोत्तरमिति काकादथः"“चौलादाद्यादिद्ः 
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कादूर्भाक् न कुया तमे टमेधिकम्” दुक्त :। सदनरलरं छम 

न्ठरपि “एुव्रशोत्पन्िमान्नेख संस्् वयांरणमो चनात् । 

पितरं नादिद्काद्धौलात्पिटमेधेन कर्मा? एतद्धौरसस्यैव 

दरकादोनां दपनोतानाभेवाधिकारः इति.कालाद्थः। 

योच० स्कन्द् “पिल्रोरहपनोतोऽपि विदध्या 

दौरसः सुतः । ् ौद्रेडिकमन्येतल संस्वताः ्ाङ्गकारिणः? 

इति । आअन्यल्लापि दथेमहालयाद्ावदुपनोतखाधि- 

कारोऽकाभिः पूजसक्तः | प्रपौलत्राभावे दत्तकादयो हा 

दथ एत्राः | तद्भावे भकः पलो तखा सः ““चखपुलरा 

शयनं भन्तः पालयन्तो व्रते खिता। पत्येव दद्यात् तत्- 

पिर्ड' सतृस्तमं शं लमेत देति” टङ्गमनुक्त : । “(भाव्या - 

पिर्डः पतिददयाङ्गत् मायै तथेव च । अनुदेष छ्ूषा 

चैव तदभावे सपिण्डकाः" इति । पुत्राभावे त॒ पन्नो खा- 

त्यद्यभाके सोदरः” दति च हेमाद्रौ शङ्खोकतोः । देष- 

यान्निकस्तु “कानोनगुरडज एनू तनया ये । पल्य- 

भावेऽपि क्यं स्ते खप्रयस्ताः खटताः हि ते इति 

खटतिसंसदात् पत्यभावे कानोनाद्य इया । 

प्य् रपि सपो एत्र सति नाधिकारः} “पिदपल्यः 

सर्वामातरः” इति समन्भक्ग : । “विदध्यादौप्वः षन्नो 

जनन्या चौ दं दे हिकम् । तदभावे सपलीजः लेतरजाद्या- 

स्तया सुताः | तेषामभावे ब्टपतिस्तद्भावे सपिर्डकाः” 

दति द्नरल्र कात्यायनोक्तेः “"बह्लीनाभेकपली- 

नामेष एव विधिः श्टतः | ठका चेतृप्रल्निणी तासां 

सर्वाघं पिण्डदस्तु सः" इति डस्य तवचन । अप- 

शाक्ीऽष्येवम् । तेन यच्छाइविवेके उक्तम् “स्यपि स~ 
पलो एते पल्युरोवाधिकार इति तच्चिरस्तम् । यञ्च तव 

कात्यायनः “न भाग्यायाः पतिदैव्यादएुत्रावा अपि 

कचित्” | यञ्च विष्णुडु० “कुखदयेऽपि चोच्छिन्ने सीभिः 

काय्यं क्िय्ा पेति"। यञ्च माकं पुण “सर्वाभावे 

च्ियः कयं: सतभ्तं णामनन्त्रकमिति" । तदा घरादिषि- 

बाद्टोदापिषयम् ^धन््रौर्विवाहेष्दा या ला पती 

परिकोसिता । क्रयक्रोदा ववा नारी न षा पत्यभिधौ- 

यते; नसादेवे नसा पिले दासो तां खनयो विदु 

रिति" माधडोये. शातातपोक्गः। यत्त्, शुद्धिरलाकरः 

श्यूदपायिच् “खपुत्रयचया पल्ली सैव पिश्ड्प्रदा- 

भवेत् । तद्ध पिर्डान् देकः वा टजाहेनेव निः्ति- 
चेत्, दूति जाषालोक्तः “भरर्घनहरा पल्ली तां षि- 

मा दुहिता ख्टता | अकादङ्गात् सम्धवति एन्वदुडह्- 

{ १५२६ ) णको 

ता ाभितिःः टशस्छतिना इड्दु्बनहारिलोक्त च 
एत्वाभावे कन्या तदभावे पल इत्याहदः । तत् पूर्व 
विरोधात् “'मातडु हितरः येषग्डणान्ताभ्य्धतिऽन्वयः"' 
इति इह्िठमां टधनडहारित्वन घुत्रख तनच्छाङ्ानधिकारा- 
पत्त योदेच्छम् । वचनं श्वाटषलाद्यभावविषयस् । परय 
भावे विभक्तय सोदरः र्गक्तथङ्खवचनात् । षि- 
भक्तखः त॒ दुहिता धनहारत्वात् पूर्बक्गजानाल 
वचनाद । तल्ना्य.द्ानुद्ारुजवायेऽग्युटेव “दहता 
उन्वत् क््ान्मातापिलोसु सस्कता। अशौचशदक' 
पिर्डमेकोटुदि्ट सदा योरिति" भरदालोक्गो: । 
तदभाे दौहित्रः धनहारितवात् । “मातापित्ोख्- 
पाध्याया चगयैयोरौङं देहिकम् । इवेन््ा तामह्खापि जतो 
न ब्र्यते ब्रतादितिः' चन्द्रिकायां इङ्गमनृक्तः “वया 

ज्रतस्थोऽपि छतः पितिः कव्यतृक्रियां च्प || उद् 

काद्यां महाबाहो ! दौडिलो इहिताहतोति अप 
राके भविष्योक्तच्च  रएतङ्नहारिण आशग्यक्तं नान्ये 
त्याह तत्रव स्कन्द्: ८श्राद्गं सातामह्ानां ठ अवण्डं 

धनारि । दौहिते णाैनिष्लत्यौ शरंव्य' पूवै- 
छत्तरमिति 1 तेन दौहिलोऽतु इलोक्ञत इति देव- 

या्तिकोक्तिः पराक्ला। अत्र पलो दौहिलसभवाये 

ऽशंहरत्वात्मल्नमेव कयात् । दौहितश्वाटषलसच्वे धि- ` 

भक्तख दौहित्रः | अभागे आाटएलः } -्रादत- 

तम् लसच््व कनिष्टशच ट्श्दातेव । व्ये ऽ त्प बः न्यो - ̀ 

दिति दािणाव्यसन्वः। शारलतादौ त॒ “भाद 

भ्बता खयः चक्र तद्भाय्यां चेन्न विद्यते । तखा 

तस्र यख नासि सहोद्रः” इति बाद्योक्तः “पनी 

कुर्यात् छताभावे पल्रयभावे सहोद्रः' इति कौमा । 

ज्यंषभ्वातेव क्वचन तत्ूलः। यत्, 'नाचनद्ध तथा 
पजः'" इति, तत्कनिहध्नाढसतत्वपिषयस् । यज्ज सन्: ^स 

वंषामेकजा ता नाेकञेतप् लवान् भवेत् 1 सर्वा्ताच्तेन 

उल एतिखो , सदुरब्रवौत्” इति वत् सोद्राभाववि 

षयनिचय क्रम् । एतेन एवश्वातिदे थोऽयम् अतरन् 
सथयेक्रादय पत्राः 

पिख्डर्दो;यदहरञ्च"' र्त्छत्रापोति वाचस्सतिमनृटोकाशत्य 

र्लाकरादयः परास्ताः | भदनरले श्टतिषु पः पलः 

कुर्याद्पिठिः चाद "पलो च तदसत्निधौ । धनङ्ायंपि 

दौह्ि्रस्ततोभ्वाता च न्तः) ब्रात्रोः श्योदरोः 
भ्यात, क्खाहाह्यदि नद्य् तः । तस्व तो द्रग्बाका. तद- 

प्रतिनिधंयो न कायाः | ख्व. 
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भावे च तल्युतः” दूति । श्राटइनाभावे ऋभेख पि 

माटकलुषाखष्टततम लादयः धनहारित्वात् । “भमिनो- 

ततृद्चतयो वियेषमाहइ मदनरत्ने कात्यायनः “अनुजो 

यजो वापि भातुः कुर्वीति संख्याम् ! ततस्वशोद- 

र्तदतृक्रमेण तर्पयेत्तयोः" अपराकें काव्णाजिनिः | 
“इवः शिष्योऽपि बा पलो पिता श्वाता स्तुषा यरः । 

स््लीहारो धनह्ारो यः कुर्या त्पिख्डौदकक्रियाम्' । माके 

खडेयपुराये “षुलोभ्वाता च तत्प् बः पलो माता तथा 

पिता । वित्ताभावे ठ शिष्य कुषीरिच्नौध्वं दे्िकम्"” । 

तैन धन्ारो एतद्डिन्नड्ति कालाद :} खत्र पाठक्मो 

न विवच्ितिः पूथ्वंबाक्येष् छथ ततःशन्दादिभिः चौत 

करभोक्तेः “अथ जिद्धाया अथ वन्तसः""द्ति वत् ठ 

धोयन्द्रोदये दडमलः । “जषा सलोयततएवन्ताति स- 

स्बन्विचान्धवाः । युत्राभावे ठ कुवीरिन् सपिख्डान्त यया 

विधि । माकण्डयपुराणे “उनाद्यु च्छचगन्बोच 

सखापि आणशुरख च | जामाता से षत् कुव्योदखिल" 

चैनेधिकम्ः' । चन्द्रिकायां ्डशातातपेः “नालो 

भागिनेयख खस्तोयो मातल च। चशुरख रोव 
सख्य मा तामस्य च | रतेषाञ्चव भागयोणां अश्मातः 

पिवस्तथा | चाड़निषां ठ कत्तंव्यमिति वेदविदो 

{बिडुः। शुद्धिविषेके बाद्धो “दत्तानां वाप्यद्सानां कन्यानां 

कुरूते पिता । चवर्थेऽहनि तास्तेषां कुर्वीरन् ससम 

ताः" | दत्ता वा्द्साः | “मातामहानां दौहित्राः कु- 

सन्य हनि चापरे । तेऽपि. तेषां प्रक्न्ति दितीयेऽहनि 

सर्पेदा ) जामातुः चणराबक्रस्तेषान्तेऽपि च स"वताः। 

निललारणं तद्पन्यानां च्रोलियाष्णां युरोत्तया । भागिनेय- 

च्तानां च स््ेधान्त्व परोऽइनि । रान्नोऽशति सपिण्डे ठ 

निरपल्ये एरो हितः । सन्ती वा सदथौचान्ते एरा चीत्वा- 
करोति सः" | अल द्वितीयादौ च्राद्वमिधान्मस्विस- 

ञयनपरम् । कालाद" “दाहादि सन्त्रवत्पिलोिदेध्या- 
दौरषः चतः! तदभावे ठ् पौलञ् व्रपौलः एनिका- 

श्वतः | दौहित्रौधनहारो च श्वातातत्यूब णव च। 

-पितिमाता कलुषा चेश सवषा तत्प् ल णव च | सपरिर्डः 

शोद्कोमाठः खपिण्डव सोदक: ! स्तो च चिष्र्तवि- 
माचा जामाता च साऽपि च । उच्छिन्नवन्धोरि- 

कयो कारयेदवनोपतिः'” । गौतमः “"धत्राभाके रपि 
खहा { रिष्वाच दयु च्वद्भाे ऋविगाषार््यौ "| यत्त चन्द्रि 
काद्र इद्यातासपः “्ोल्या चाद्ग' प्रकर्तव्यः स्वभा ब- 

हयं 
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सिलिद्गिनानिति" तत्सवखेषिषयम् | "“ाद्यमण स्वन्यवस† - 

नांन क्यात्कम्पं किञ्चन । कामाज्ञोभाद्गयान्मोडात् 
दत्वा तव्लातिनां व्रजेत्” इति ब्राद्धोक्ञे: “न नाद्भा- 
खेन क्तव्यः ऋद्रखाणौध्वं देहकम् । च्दरेखव। 
जाद्जण्ख विना पारसयात् कचित्” इति पारस्करो- 

तेच । परश्वः ऊठन्ूइाषएलः। अले द्नत्वः सव्व 
पुत्रादेः पूब्ने खाभोवे पलदेरशिकार क्तः । तन्ना- 

भावोऽसत्निधिः नाथदोच्यते | आतणव पूर्व्वल “अस 
च्निधाने पूष्ये षाम्” दुक्तम् । तत्रारन्निधौ पलपारेः ष- 
कैलाधिकारे प्राप्रे ^प्रोषिवावसिते एवः कालाद्-त- 

चिरादपि । एकादगादयाः कभथोच्ये ख विधिवत्क्रियाः” 

“बं ह नेव च यत्रतम् "इत्याद्य देान्तरेऽपवाद्ातृ लना 

णञ पतादेः खपिरख्डनादावधिकःरः। असन्निधौ त॒ पू्- 

मेष नोङ्खं म् | अतोऽनधिकारिणा भ्वात्रादिना सतमष्यढत- 

जेवेति इनरारत्तंनोयम् । भाशिकापकर्ऽप्य वत्तं नोयः । 
एकाद्यादमाविकानि नाव्यं नते “वज् क्य यसा पि कत्तं ~ 
ष्यं सपिख्डोकरश' एनरिति” वद्ाटत्तिविधानाभावा- 

दिति केचित् | तन्न खख निमू'लल्वात् | अतश्द्पि 

कनिरकतसावत्त्यते दिचरौतपिर्डपितयज्नायं त॒ गत" 

माव्य ते । नासपिण्डे ऽग्निमान् घनः पितुयन्न' समा- 

चरेत् । न पाव्॑ं नाभ्युदयिकः कु्ैच्न लभते फल- 

निरि" दृबुप्तरनिषेधनादिति “शाता वा नाटषलो वा" 

ष्यादिदारोतादिवचोभ्यः कनिषठारेरष्यभिकारात् तथा 

चात्र ज्येदकतैकत्वगाधः । सपिण्डने ठ बह वज्ञव्यं तत्ि- 
ख्ये वच्छामः। खधिकारिविरेषेण क्रियाव्यस्थोक्ता विष्णु- 

इराणे (पूव्बादिक्रिरः शुद्धितन्वे दथैविष्यमाणाः) । 
, प्रेते पिद्टलसापन्रं शपिश्ड़ीकरण्यादल । करियन्ते याः 

श्रिया इत प्रोच्यने ता्पोत्तराः । पिदमादक- 

पिण्डश्च समानरलिलेखथा । . तत्सङ्कान्तगेतेखव रास्ता 
वा धनहारिशा | पूववा मध्या कर्तव्याः पत्रा 

दय रेषचोत्तराः । दौहित्रौवा नरश्रेष्ठ | कार््याखत्त- 

नयेस्तथा । ऋ्धताहनि ठ॒कत्तव्या स्त्ोणामण्युत्तराः 

करियाः०। दौह्ित्रततषत्रयोञ्ग नहारिणोरिदम् । खव- 
भन्यत्व धनह्तैः । “यशां हरः स पिर्डदायो खात्” 

शङ्खोक्तेः । “प्रेतस्य ॑प्रेतकाख्ाखि खठत्वा धनहारकः । 

वनां यद्धे प्रोक्त तह, तं प्रयतश्रेदिति “एवौ चन्द्रोदये- 

व्याचपादोक्तः । भदनरले स्ान्दऽपि “भलमेवन््- 

रष्वा द्रगियं यल्मकोत्तित"सिलुङ्खा “"श्गमिस्तख, 
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निदिंष्टा निषकूतिः पावनो परा | अदेहपतनात्तस्य कुः 

यात्िश्डोद्कक्रियाम्” इय् क्तम् । क्रियानिबन्वे काल्या 

यनः नच माता न च पिता कु्योंतृषुत्रस् पे- 

दकम् । नाप्जच्च तलाश्चाता भ्बातुखां ठ कनौोयसाम्?'। 

शयी चन्द्रोदये बौधायनः।““पिला शाहं न क्ैव्यं पुत्राणां 

त॒ कथचन । भाता ञव न कर्तव्यः भ्ादट,णाञ्च कनोय- 

साम् । यदि स्लेदेन कुर्वत सपिर्डोकरण तिना । 

गयायां त पिशेषोणज्यायानपि समाचरेत्” अन्याभाते 

पिन्रादिरपि क्यात् । 'उच्छित्नवान्वतं प्रोतं पिताज्ाताथ 

वाऽखजः ¦ जननो वापि स 'स्कर््यान्महदेनोऽन्यया भवे- 

दिति" छमन्त कत :। ज्ह्मरारिणणं त शु्टिषिकेके 

जाद्धो “अखसमाप्रव्रतखापि कततव्यं ब्रह्मचारिणः | वाद्ग त 

भातापिदटटनिमे ठु तेषां करोति सः” श्राद्धं मासिका 

ब दि्कादि सर्व' कार्यमित्यथः । नत्विति निषेधोऽन्यसन्त्से । 

यत्त च्छन्दोगपरि विटे ̂न त्वजेत्दके कम्मं ब्रह्मचारी 

स्वयं कवित् । न दोच्तणात्पर यन्न न छंच्छ्रादितपञ्चरन्ं । 

प्तर््यपि च्छते नेषां दोषोभवति किचित् । अशौच कम्पोणां 

न खात् व्रहंवा ब्रह्मचारिणाम्” यच्च यान्नवल्कद्ः 

“न ब्रह्मचारिणः कुष्ट रुदकस्पतितास्तरेति"। त दष्यन्यस च्व । 

अन्याभावे तु जह्यचारिखापरि काययम] पूर्ववक्तटद्धमलु 

वचनात् । “खाचाय्य पिलुपराध्यायान् निद््तयाऽपि ज्रतो- 

ब्रती । स तद्र च नास्नोयाच्नच तैः सह स वसेदिति" 

तेनेबोक्तेः । “भब्रह्लचारिणः शवकलिं योत्रताज्निड न्तिः 

अन्यत् सातापिलरिति" बखिष्टोक्तेः । अन् थौचमेक। हं 

बच्छामः। प्रायुपनयनात्त पञ्चवर्भौत्तरः खपिर्डो- 

करणवच्जे षोडशचाद्धादि सव्व" कार््यीनिय क्तः देव 

जानोये ““शघं्कतानां भूमौ पिण्ड दद्यातृसंखतानां 

कुेखिति ̀  प्रचेतोव्रचनात् । रतच्चासे वच्यामः। य- 

विभक्तानां विशेषमाह एध चन्द्रोदये मरोचिः । “बह्वः 

खटुयेदा एत्राः पितरेकल्वासिनः) स्वेषां त॒ मतद्ुलवा 

च्धेष्ठेनेव त॒ यत्रतसम् । द्रव्येण घामिभक्तोन स्वैरेव ठत 

म्भवेत्" | च्येऽ्खय कत्तव्येऽपि सप्रे फलभागन द्व्यर्थः; । 

तेन ये बद्मचय्य पराच्नदञ्जनादयः कथिताः खस्काराते 

सबेधां भवन्तोति चिद्गम् खंद्धदिनामय्यवम् तस्द्रत्वात् । 
विभक्तानां विरेषमाडहोयनाः। 

श्रद्भान्यपि च षोडश) 

“नवन्राद्ं सपिण्डत्व' 

एकरेनेषर त॒ कार्याणि स'विभक्त 
धनेष्वपि । लषुष्ारोतः “सपिण्डोकरणान्तानि यानि 
चाह्नि बोष्य । एचर्नेव इताः कयैः एषग्दरवया 

पि कचित् | ऊद रपिर्ङोकरणात् । यैः घर 

यकषटयक् ' 4 सदनरल्े ^ विभक्तासत् वक्ष यैः प्रतिसंब- 
च्सरागिदिक्म् | एकेनेवाविभकेष छते सवेत तत्रंतम्* 
एतेनाष्दिक द्भ्रिभक्तानामनियम इति वदन् खल 

पाणिः परास्तः । अयमधिक्रारिक्रभोद्ा्िश्णात्य प्रचलितः । 

गौैड़देणवासिभिस्तु रघुनन्द्नमतादुसारिणो व्यवस्या- 

द्रियते सा च व्यस्या शुदितच्त्वे तेन दिता यथा 

व्याः “कतच्डस्तु कुर्वीत उदकं पि ख्डमेव च” । एतञ्च 

त्र तरपरसम् “'आरुखतः छतः चेषोनापरोबेदपा- 

रगः” इति द्ायभाग्टतात् । अन्यया दछतत्वोन 

विथेषोपादान' व्यथं खात् | श्रङ्धेऽलुपनीतख मन्त्र . 

पाठाधिकारमाहइ मतुः । “नाभिव्याहारयेह.हय सखधा- 

निनयनाइते | खद्रेण हि समस्तावदट्यावदेदे न जायते" 

च्भिव्याह्वारयेत् वदेदिति यावत् खार्थे णिच् । 

तत्र प्रथमतोच्छेष्टषुत्रः यथाह सरीषिः “मृते पितरि 

नेश क्रिया काव्यां विधानतः] बह्वः स्य॒येदा एवाः 

पितरेकत्र वास्सिनः। स्वेषास्तु भत लत्वा च्देषेनेव 

त॒ यत् ङतस् । द्रव्येण चाविभक्तोन स्रैरेव ठतः भवेत् । 

तद्भावे यथाक्रमः कनिष्णलपौलप्रपौलाः। तथाच 

शिष्णुषराणम् “धतः पौलः प्रपौलो वा तदहा माद- 

सन्ततिः । सपिरण्डसन्ततिर्वापि क्रिया छप] जायते" 

तञ्च पोडयच्राडइपथेननम् तथाच. न्दोगपरिशिषम् 

पितामहः पिः पञ्चात् परेतत्व' यदि गच्छति। 

सौते णकादशाहादि कव्यं चाङषोडथम् ! नैतत् 

पौत्रेण कस्तं व्य" पुत्रवांशचेत् पितामहः” | सपिर्डोकरण- 

प्यं न्तम एथककत्तं व्यमा लघुहारीतः “सपिण्डीकषरणा - 

न्तानि यानि श्राद्धानि षोडश । एवङनेव दताः कुचः 

एथगद्रव्या खपि कचित्" । रषासभावे पल्ली तथाच 

शङ्खः “पितः दत्रेण कत्तव्य पिण्डदानोदकक्रिया । 

सद्भावे त पल्ली स्ात्तदभाने शडोद्रः । भार्य {पिर्ड" 

पतिद्यात् भले"भाग्यां तयैव च) | इति “खपुव्रधनः 

पल्ञयभिगामि तदभावे इहि गामौल्ादि विष्णु दिवचनेन 

धनाधिकारण्ुतेः | तदभावे इति प्रपौनपर््यंन्ताभावपर' 

पाैणपिख्डद्ाटत्वेन धनाधिकारित्वन च तषां बलव 

त्वात् | “अला स्त्री यथा एव्र पुत्रदत्यपि भन्तंरि। 

पिर्ड' दद्यात् जलञ्चौव जलमालन्त॒ पलिणो" ईब 

निभूल' समूलत्वे ऽपि बालदेशान्तरितघुत्रसङ्धाबविषयभिवि 

खाङधिनेकप्रष्टतयः | पलभावे कन्या } अषुबखख व्र 

१ "~क कक क 
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वा पुत्रौ सैव पिरडप्रदा भवेत् । तख पिर्डान् देवे 

लानेकाडेनैव निरपेत्"" ईति कष्यश्टङ्गवचनात् “गोत्र 

कथाम: पिण्डः” दति मदुवचनेन द् त्ताद्यपि्तया 

तस्या बलवत्वात् । कन्याभावे यथाक्रमः वारदत्तादत्ता- 

दोहिल्लाः “दस्तानां चाष्यदत्तानां कन्यानां कुरूते पिता । 

` चठर्येऽहनि नास्तेषां कुर्वीरन् समाहिताः इति 

ज्धएराणवचनात् । नंलु “दुधिता पुत्रवत् कर््यान्मा- 

तापिल्लोञ्च संस्कृता । अशो वशद्क' पिर्डभेको दिष्ट 
सदा तयोः” इति शङ्खवरचनात् युतरानन्तरमेष दुष्ितरधि- 

कारश्ुतेः ईति चेन्न पत्राः प्रथमः धनाधिकार्खतेः 

अथा याज्ञवल्कयः । “धन्नी इदह्ितरक्व ण््रौ 

श्ातरस्तया | ततृच्तोगोतजोबन्धुः श्ष्वि खन्द 

चारिणः | एषामभावे पूर्वां धनभायगुरोत्तरः'” इति । 

तथा “मातामहानां दौह्हिलाः कुवैन्त्य नि चापरे” । 

डति बह्यपुराणात् | “"पौनदौहिनयोर्लके न विथेषो- 

ऽन्ति भन्तः | तयोष्ि साता पितरौ संभूतौ तख 

देहतः" । इति मलुचनेन "पौ लदौ हत्रसेयुक्घा ये तया 

व्विरजोगिनः । प्रियङ्कराख्च बालानां ते नराः सग गा- 

निनः" इति विष्ण॒धर््ोत्तरेण पौल्रठल्यताभिघानाञ्च । 

तेन यथा पुत्राभावे पौल्स्तथादुह्िलभावे दौह्िविः | न 

च द्तकन्यादोहताभ्यां प्राक्सगोबल्वात् खोदराधिकार 

दत वाच्यम् गोत्रवलपेत्तया पिण्डद्ानादेषनसाध्य - 

त्वात् कक्थपाडषोढु हिट दौह्हित्रयोव लवच्त्वात् । अत 

एष इुद्हिदटधनाधिकारे तद्धनेन * तोपकारकरण' हेतु- 

रय) -ह।पस्तम्बः । “अन्ते वाखा लदर्थेष म्ब लेषु 

प्रयोजयेत् इता वेति” तद्र मासिकाद्ना तङ्खोगाथ 

धर्म छतथे ष्वद पमिति | '"गोतकक्थालुगः पिण्ड :» 

षति मनक्तः | (अनंशौ क्लोवपतितौैः जात्यन्ववधिरौ 

तथा ¦ उन््त्तजड्मूकाञ्च वे च केचिन्निरिन्द्रियाः” | इति 

सनृक्तानां “पिदटदिट्पतितः षण्डोयञ्च सादौपपातिकः । 

च्छोरसाच्यपि नेतेऽशं लभेरन् पेनजाः कुतः दति 
नारोदोक्तानाच्च भागानधिकारिशां पिण्डद्ानानधि- 

कारः । जात्यन्वचधिरौ जयमप्रष्ट'तखन्बधिरौ निरिन्द्रियाः 

प दवः भौतं कम्मानधिकरिणोऽपि स्टहानते 
इति रल्नाकरः । तथाच. दृह्शातातपः | “चाण्डाल' 

पतितं व्यङ्गछन्मत्त' शवष्ारकम् । तिका छयिकां नारीं | 

रजसा च परिद्चताम् । अकृक्,टवराहांख्च साम्यान् 

संस्स्य मानवः | सचेलं सभथिरःस्लात्वा तद्ानोमे3 श 

ध्यति” । व्यङ्गः पाश्यादिषिकलः । व्यङ्गोक्षयोः ` 

सदाचार होनत्वात् चस्यष्यतिति प्राय अत्तपिवेकः । चरौ 

तद्म'त्तक्रियानधिकारित्व' सद) चारहोनत्वच्च मूतएुरी- 

षद्यशौचापनयनासमर्थात्वेनेति बोध्यम् । रयिकां प्रस- 
वकारयिन्नोम् । पिहटद्िट् पोषण्यीदधरेह्िकविरुखः । चयौ. 

पपातिकः उपपातकेः संस््टः \ उपपातक ति प्रकाश- 

कारपठेऽपि सर्वार्थः । अपपात्रित इति पाठे त॒ 

राजवबधादिदेषेण बान्धवैर्यख षटापवच्जनः लर्तमिति 

कल्मतरः । व्थक्र' यान्तबल्कपरे नोक्तम् “न नद्मचा{रिणः 

ण्येरुदकं पतिता न च | पाषाण्डमाचितासतनान व्रात्या 

न विकरणः । गर्भतः दू चछरापाञ्चव योधितः । 

पाषण्ड" तरयो बाद्यधमेम् । स्तेनाः सतत सौर्य टत्तयः । 

ब्रा्याःषोडशव्पय्यं नमप्राप्नोपनयनाः, विकमैणः अा- 
लख नाचरहूधानतया सखधन््ानदुहायिनः व्यङ्गत्वा- 

दिना सखधम्प्रातानासमर्थाच्च बोध्या दति «कित् 

क्षिपति सत्एुलोदौ हिलोवा सोदरः. । ग्टहोतवास्यी(न 

तद्धख नोत्वा तोये विनिःक्षिपेत्” इत्यादिएरारे क्रम- 

दशेनादल्लापि दौह्हिलाभाने सोदरः पूर्योक्तशङ्खवचनेऽ- 
चेवं करमोरोध्यः। अतर ज्येषः कनिष्ठञ्चाविशेष्रात् |“नातु- 

लख तथायज दूति छर्दरगपरिशिष्ट" कनिषभ्वादरद्धाव- 

परिष" तयोरभावे तथादिश्रौ वेमातेयौ । “श्वात््वता 
स्वय चक्र तद्धयं चेन्न विद्यते । तख भ्नटद्चुतच्क 

य नास्ति सहोदरः” इति ब्रह्मर्दं मातेय- 
स्यापि एकजातत्वेन श्वाढत्वात् | “टेशान्तरस्यक्तो रकष - 
णानस्ोद्रान्"ईयादिडन्दोगपरिष्टेन परिवेदने वैमाते- 
यख भ्वादताप्रसक्तावसहोद्राजित्यनेन प्रतिप्रसवाच्ख | 
पिदव्यषत्रादौ भ्ाढपदप्रयोगो गौणः | गुण वीजि- 

पुरुषापेच्चया समानसं ख्यज न कजग्यत्वभिति । धनिपितुादि र 

पिण्डदवग्रद तः सोदरपुलाद् धनिपिल्लादिपरिख्डनयद्ा 

दत्वादैमाले यस्य धनाधिकारित्वेन बलवक््वाञ्च। तत 

सहोदरद्ति पृव्ाकङ्खादिरोधात् बेमालेयपरमपि अन्यथ, 
सहोदराभावे वमाने यसच्वे वेभाने यपत विकारा पन्ते: । 

तेन पेमात्रेयाभावे सोद्रवेभाते यभ्वा क्रमवत् सोटर- 

एतरस्तदभाते वेसाते यएलः । तन््राटभोम्यपिख्डद्ाटतया 
प्रथमाधिकरारित्वेन बलः्वात् तस्यातिदिष्टषएवत्वाद्च | नद् - 

भावे पिता । “"पुत्रोभ्वाता पिता वामि मात॒लोगुस्रेवच । 

रते पिर्डप्रदान्नेयाः सगोल्ाञ्व बन्धाः" इति प्रचे- 

तोश्चनात् । “न इत्र पिता दद्यात्” इति इन्दोग- 
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चरिथिदट' 

दना आअतयष च्रादविगेके प्ठिरभावे दष्यन्याय- 
स्वा भातापोतयक्तमिति ! तद्भाने धृलरवधुः । तथाच 

शङ्खः ^“भायगरा पि र्डं पतिर्यात् भन्ते भायां तथेव च । 

अचरुदेचस्तषा चैव तदभावे दिजोत्तमः'> । अन्रादिषि 

दात् श्रशुरदेरपि परियः इतरल्न ष्ठ षात्वाभावात् । 

दिजोत्तमश्त्यतर सपिरण्डक इति सधान पाठः । खसल- 

पटोपात्तसपिरूडविथेषाभावे "अनन्तरः कूपिर्डाडयस्तखय 

तख धन' भवेत्" दति धनाधिक्षारे तथादयैनादलापि 

स्िधितारतम्येन माता एलबध्ः पौलो पौलबधू प्रपौली 

मपौलबधुः पितामष्ः पितामहो पिटव्याद्यः सपिर्डाचाधि- 

कारिणः “एतमान स पिण्डाः ` इति व्यमाणव चनात् । 

अङ्धर्चनस्यमे यि पाठा । तदभावे समागोदकाः !* (पि - 

शडसन्तनिति्गपि'' शति वच्यमाष्ठात् | खपिष्डसन्ततिः 

सभानोदकाद्त्य्ं: | तदभावे सगोताः “खगोदुख वेति" 

«“गोवुचछक्था तुगःपिड:"इःयुक्घतवात् "(एषामभावे सव्वं भां 

खमानोद्कषन्ततिरिति" वश्छमाण्णाह्ध | तदभावे माता- 

मः “दानामहाना दौड्तुः. कुवैन्त्यषनि चारे । 

लेऽपि तेषां प्रकुर्वन्ति दितोयेऽङनि सर्बैदा“इति बह्मदरा- 

च्छात् | तद्भावे भाठुलः तदभावे. भागिनेयः “मातु 

शोभागनेयख खस्रीयोमाठलख चइति शातातपौयपाठ- 

क्रमात् । तदभावे शत्निधिकरमेय माताम्सपिण्डाः । तद्- 

भावे लातामडसमानोदकाः। ^खपिख्डसन्तति्व्वीपि क्रिया- 

च््धप! जायते । एषामभावे स्वेषां खमानोदकवन्ततिः । 

भाटटपक्ख पिण्डेन सम्बद्धा ये जलेन वा” विष्णु एरा- 
श्छात् | तद्भाषे अशुरः तदभावे जामाता “जामातुः 

आअशएराचक्रष्तेां तेऽपि च संयताः" इति ब्रह्मुराख- 

पाठक्रमात् । तदेभाते पितामष्ोभ्वाता । ^भागिनेवद्चता- 

नाञ्च सव्व धान्त्वपरेष्ःनि । चाद्धं काञ्च प्रथमे स्ञात्ा 

कलवा जलक्रियाम्'' इति बद्धाएराश्वात् | अपरेऽषनि 

इव्यलाधौचवान्तदिनष्धति भेषः | तदभाजे यथाक्रमः 

शिष्वल्िंगावायनरपः, गौतमेन ^पुक्नाभाने सपिण्डाः 

माहटसपिरडा वा चिष्यावा दद्य्,: तदभावे ऋतििगा- 

चाओ" प्य करत्वात् । तदभाने चडत्पिटचडदौ 

(निल्लाणां तदपल्यानानिति ' बरद्धाइराणपाठटक्रभात् | तद्- 

साने एकसानवाश्ो । “खंचातानर्मदवपि कायां प्रेतख- 

श्न एतपयं न्सङ्धाशविषयस् । तदभामे | 

माता | “युत्रोश्वाता पिता वापि'' इत्यलापिशब्दन साहः | 
| 

स्यात् । पिदरौ शातरख्लये त्यादौ धनाधिकारे तथा 

कवौ 

सत्क्रिया" इति विष्ण् घ्राणात् तदभावे तद्म" ग्टद्ोत्वा 

यः कित् सवयः । “उच्छन्रवन्धद च्छ ञ्ज कारयेटवनो- 

पतिः?” इति विष्ण रात् । चं रेडिकमधिलत्य भि~ 

षण् एरायं "श्नाद्यणस्लन्यव््णंना न करोति कदाचन । 

कामाज्ञोभाद्भय न्डोह्ात् सत्वा तच्लातिताभियात्”” । 

स्ियास्तु यथाक्रमं अुत्तपौचचप्रपोलाः विष्णं इदाले 

“छत्रः पौनः प्रपौलो वा" इत्यविेष्तेः । तद्भावे 
कन्या \५खएुलख च या पूली " इतख्ोद श्यगत लिङ्गा विष- 

च्या स्तौ षु'खाधार्यत्वात् धनाधिकारिताद्च । तदभावे 

वाग्दत्त “दन्तानाभष्वदत्तानाम्" इत्यत्रापि पिढपदख्य 

माढप्रदो पलक्तकत्वात् । तदभावे दत्ता “इह्िता एनवव् 

ङ्योनृमातापिनो्च सस्ता” इति मद्वचनात् । 

सद्भाजे दौडहिलः प्रारुक्तनद्धराे तथा दर्थनात् | 
““पौलदौ दनय र्खोके न॒ विेषोऽक्ति धश्पैतः | तयो 

मातापितरौ सम्भरतौ तद्ध देहतः” इनेन यथा घता 

भावे पौत्रः तथा इहहिलरभावे दौहिल्ः इति प्रागेव 

उक्तत्वात् । “न ठलोभागिगेयख खस्लीयोमातलद्य च । 

श्र रोचय सद्य मातामहख च । रखतेषां चेव 
भार्याभ्यः खषर्माठः पिदक्लथा । पिष्डदागन्त॒ कर्मव्य- 

भिति बेद्विद्ं श्यितिः” इति हङ्कशातातपचनेन भा- 

तामद्धाश्च षाच्चात् टौहिलेण पिख्डदानश्तेः धनाधि- ` 

कारित्वाञ् | दौदह्हिलाभावे सपल्रीएवः ! तख घत 
त्व्षरणातु । यथाह भुः । "सरव्वांसाभेकपल्लीनाभेक्ा 

चेत् एविष्णो भवेत् । सव्वास्तास्तेन एल प्राङ् एब्- | 
वरोर्मदः"” ! एकपलोनाभिति रकः पतिर्यासाभिति 
अल सपल्नीुतख् पत्रतवातिदेथात् तत्सत्वे ऽपि स्ना 

खपिण्डन' सै धिलं रुक्त" रन्न " “पुलेपैव त कत्तव्य शपि 

खोकरथं स्त्रियाः । एुरषस्ध एन स्तन्ये भ्वाठ एतृादयोपि 
बे" इति खषुष्ारोतषचने रएंयेकारेष्ातिदिषटतुनिषे- 

धात् | अतणबोत्तराद्ख" स्नादटएलोपाद्ान' सङ्गच्छते । 

अन्यया दुखा तध पतुत्वातिदेथात् एत्त्वे नैव प्राप्तः 

भ्वाटृतोपादान' व्य्ै" खात् । तथा मलः । “भ्रा- 

नुणाेकलाननाभेकय त् धतवान् भवेत् } सवेति तेन 

पुत्रेण एतिणोमदुर वीत्” एकजातानाभेकपितामाद- 

लाता तथाच “दृड्स्तिः । यद्योकजाताषडवोभ्नातरः 

ख्य: सोदराः । रकषखापि छते जाते धर्व्येते इवि- 

ष्ठोमताः'" । रतन्यप्रायमूलं तदिति चेच्र खादिषदसमा- 

दयेषु “भ्वातावा भाषतो वा खपिण्डः शिष्यएव वा| 
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 खहपिरडक्रियां सत्वा ह्या द्भ्य, दयन्ततं; "इति लषुहारो 

ोक्तेष॒न्व\यालुपपत्तेः । भ्वाता वेति षाथन्दात् पूरेषां 

दोह्ित्नादीनःं तदपमेच्त या प्रधानाधिकारिखां सखद्धयः। खत 

एव सपिर्डत्व नेव श्वाढतत् एल्रयोरधिकारसिद्गौ एथयुपा- 

दानं प्राधान्यन्नापनाथेम् । पतुत्वातिदेरफलन्त॒ घुन्नामनर- 

कनिस्तारः | अतस्तत्यत् चेलजाद्यकरणच्च | तथाहि 

“न्नान््ोनरकादट्यस्मात्तायते पितर" सतः । छखसन्ट्- 
नेनापि तड़तृपत्तौ यतेत खः" इति मलुवचने णुन्गाम- 

नरकलुखाय पु्लनोत्पाद्नं शिहितम् । तच्च फलं यद्यति- 

दिदइतुभ्यां भाट सपो जाभ्यां निष्मन्न तदा सिद्धं इच्छा- 

विरहात् तइपायान्तरपुतुप्रतिनिधौभूतचेत्जादेर्नोपादा- 

नम् । धदोत्पादनन्तु तथापि कये एुतुसत्वे ऽपि 

छुत.7न्तरेच्छाविधानेन ततकन्त व्यताप्रतीतेः यया मत्ख 

शुराथस् । ५एटव्याबहवः युताव्य्ेकोगयां व्रजेत् । 

यजेत वाश्वमेषेन नोल' वा दषशतृष्टजेत्” । रमेव 

कल्यतरूपारिजातच्छल पाखिमामहोपाष्यायरल्नाकरषाच 

श्यतिमिन्रादयः। स्त्रोणासपि एन्नात् पन्नामनरक 

नि्तारणमाचदरल्लाकरे शङ्खलिखितौ ^खात्मा युन 

दूति प्रोक्तः पिठ्मादरचुमहात् । एन्नाग्नस्त्रायते एच्च 

स्तनापि घु्चतरुन्नितः" । पूर्मोक्तलषुहारोतवचने एतत - 

शेति तन्छत््वमातु' विवर्धितम् । “सपिण्डोकरखन्तानाम् 

चुत्लाभावे न विद्यते इति भार्कण्ड यष्ठरारेकवाक्य- 

त्वात् | ध्यानि पञ्चदशाद्यानि अयुन्नखेतराणि च । 

रकश्ीव त॒दातव्यमषुच्लायाच्च योषितः" इति छन्दो 

भपरिशिषट नापुच्नाया एादपञ्चद्शन्राङ्खः प्रो तत्वपरिहा- 

रोक्गत्वाञ्च । एतत् पष्टुरभावे द्रव्यम् । ५चखपु्लायां म- 

तायान्तु पतिः कु्धात् सपिर्डनम् | अच्रादिभिः स 

वासाः सपिशडोकरणं भवेत्"? इति पठोन सिवचनात् । 

ततश्च यचा शिशौ एन ऽन्येन्यापि सपिर्डप्रते | एवं पति- 

सच्चे ऽपि । ऋत सेथिद्धरघोवरायाः रुपिण्डन' नाख्तो- 

सुक्तम् तद्भाने पतिः । भभार्या पिण्ड' पतिरदद्यात्"” 

दूति शङ्ुवचनात् | "न जायायाः पतिः कखाद्षनाया 

अपि कचित्" इति इन्दोगपरिशिष्टवचनम् सपलीएलपयै- 

न्तसद्धावविषयम् । पत्यभावे सिषा “चणचादेच् ्ल्,षा चैव"? 

इति यमवचनात् | तद्भावे सान्निध्यक्रमेष् सपिरड़ाः । 

अ्कभचने “तद्भाने सपिख्डकाः इति मेलपाठात्” । 

“तदभावे.खपिर्डः"' दूति पूर्वोक्तगो तभव चने सामान्यतः 

लेख । तदभागे खनागोद्का: । ““सपिर्डसन्ततिबेत्यविभे- 
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षते: । तद्भावे सगोल्लाः । सभानोदकसन्ततिरिति ब- 
च्माणात् । आङविमेकेऽयेषम् ।, शषामभाते पिता | 

“दन्तानाञ्चाष्वदत्तानां कन्यानां कुरुते पिताः दक्त- 
त्वात् । तद्भावे भ्राता । “एनोभुता पिता शपि" 

द्त्यविशेष्धतेः । तदभावे यथाक्रमं दायभागोक्तो- 

पकारतारतस्यन. “मादुकीभागिनेवस्य खस्लोयोमातु- 
लख घ। अरस्य शरो सष्युमांतामष्स्य च| 

एतेषाद्चेव भार्याभ्यः ससुतः पिदस्तया । पिण्डदा- 
न्तु कन्तव्यलिति अैदविद्ं स्थितिः" इति.थाताप-. 

चनात् भगिनीषत्रभत्तभागिनेयभ्वाट एुत्रजामाटभन्त- 

मातुलभन्तेथिष्याः पत्यपेक्तया पोत्राद्उित् पिर्डदाम- 

तारतम्येन क्रमेणा श्रिकारिखः | तथाह ततपि तत्- 

युत्रदेयततपित्रादिपिख्डल्रयदादत्वात् भगिनौ एत्रः । तद् - 

भावे भक्तेभागिनेथः । ल्ग ट्बलत्वेन ततृस्थान- 

पातिनोऽपि तथव) वलाबलख न्धा्लये न तङ्गत्त देव षरुष- 

लयपि ण्डतद् भन्तं पिर्डदलात् । (तद्भावे भ्नाठपुल्नः। 

तत् पिण्ड तत् पुत्रे बतत्पिलादि पिण्डद यदत्वात् । तद्भावे 

जामाता । “^मादव्वखा मातुलान पिदव्यस्त्रो पिट 

षृषा । अचरः पवंजपत्नो च माढदल्या प्रकोर्तिंता” 

ति ठडस्यतिबचनेन माढपुचखादोनां माठदल्यवाभि- 

धानात् । खखीयाद्यैः सह जामात्ः पुत्रठल्यत- 
प्रतीतेः । आतणव तेषां धनभागित्वमाडह उहस्पतिः । 

4यदासाभौरसोन खाक खतोदौह्ितरिणव वा । ततुदतोवा 

धन' साशं खखलोयाद्याः समाम् युः" । धनरा इत्वे - 
नापि पिण्डदार्हतमादहइ मुः । ^“गोलककथातगः- 
पिर: दूति। तद्भावे भत्त,मादलभत्तः. शिष्याः 

क्रभेणाधिकारिणः शातातपीयपाठक्रमादुरोधात् । 

प्रातिस्खिकानासभाने पिटवश्यमाटवंग्यौ । ^पिटमाढ- 

सपिण्डशच समानसलिलेनदप !” इति बह्मषरायेऽविगेष-' 
शते: । ` तयोर भावेऽसम्बन्धौ दिजोत्तमः पूरवो 

वचने दिजोत्तम इति गौडोयपाढात् संघातान्तगते- 

व्वापोति अविेषश्तेः 1 

त्विषाक्रियाकचतु नाह विच्शुषुराणम् 'इत्लः पौलः 

प्रपतीनोषा तहदा शुाटसन्ततिः। सपिण्डसन्ततिवोषि- 

 न्रियाद्ां न्प ¦ जायते । एषामभावे सर्वेषां समानो 

द्क्न्त्तिः । भाटप्रचस पिण्डं न सम्बद्धाये जलेन 

बा कुलदयेऽपि ओोत्सन्ने सीभिः काय्य क्रिया 

न्धप | शंचातान्त्तेवप्रपि काथो प्रतख्य खत्क्रिया। 
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उवृशद्बन्धोन्द कथाः कारयदेवनौर्पातः । पवा: क्रिया 

भध्यमाच तथा चैवोत्तराः क्रियाः। लिप्रकाराः 

क्रिबाद्धयतास्ताशां भेदान् श्टणष्व मे। च्ादाह- 
बाय्यांदुधादिश्च ादयन्ताच्च याः क्रियाः । ताः पूर्वमध्य 

भामासिभाखेकोदिष्टसंज्निताः | प्रते पिल्त्वमापन्नं स- 

पिण्डोकषरणादलु | क्रियन्ते याः क्रियाः पितु्राः पो- 

च्यन्ते ताच्टपोत्तराः। पिटमाटसपिण्डौख समानसलखिदै- 

ष ! । खंवातान्तमैदर्वापि रान्ना वा धनद्हारिषा , षू- 

कक्रियासतु क्तव्यः इतदयैरेव चोत्तराः । दौडितरैवा 

नरबरेठ | कार्यां स्त तन येस्तथा । ज्डताहनि तु कत्तंव्याः 

च्लोष्वाभष्यन्तराः श्रियाः । प्रतिरखुवत्सर राजन् ¡ रको- 

दिष्टः विधानतः“ । खादेति दाद्ावधेरथौ चान्तविष्ि- 
सवाथा बुधादिख्य शां दयन; खाः युवा : । मासिमालोलयेकादथा- 

नहादिसपिश्डनान्तप्रे तक्तियोपलच्चखम् । सखपिण्डनोत्तराः 

षावंादिक्रिया उत्तराः । चतु एुतादिसपिण्डादयः 

पर्वः क्रिया अवश्य कः । सध्यसक्रियायामनियमः । 

उत्षरक्रियायां इतादयो भुढसन्नतिपय्यन्तानियताः । 

आाह्विभेकेऽप्ये वम् । दौहहितं षेति वाशब्दः सशद्धयार्थः 

नेन दौहितोऽप्य ततरक्रियायां नियताधिकारो । दौ- 

` हहिततनयरिति इुतिक।एतद्िषयभिति कलयतः । कनै. 
प्रकरथ्।त् स््नीणामिति “वा कत्तरि क्ये” इति कत्त रि 

बो । उन्तरक्रियायां प्रतिखंवत्सरभेकोह्टविधाननिय- 

भात् | न पार्षटद्धिच्राादौ स्त्ीणामधिकारः । 

जाकेण्डे यष्रायम् = ̂स्वाभाने च्छियः कयुयः सभे 
शाममन्ल्रकस् । तदभावे  बग्टपतिः कारयेत् स्कृटुम्ब` 

वत् । स्त्लीणामप्ये वममेवेतरेकोदिटखदातस् । श्टता- 

इनि यथान्याय" नृषां यदिहोदितम्” । च्छियोऽतुा- 

खषर्थयोदृाऽपरिणोता जति चाङ्वितेकः; | सखवर्णोदायाः- 

इतुपौनृपयपनलाभावरव विधानात् । स्रीामिति त् 

शप्रदानपरम् | एवभेवामन्लकमिति श्ाद्धविवेकः | आत् 

स््ियद््स्ासवर्पफदाऽपरिणोतापरत्वव्याख्यानात् स्त्रीणां 

भन्त्रतिषेधेऽपि ततृ प्रदानकचाङ्धएवावगम्यते । नत सतनो 

भात्शंप्रदानके । एतच्च विप्रो तरप्रर' तस्य होनव्थच्रा- 

निषेधात् । कल्पतरौ त॒ स्त्नोणामप्येषमिति सम्बन्धेन 

श्ोष्वाभेतत् कत्तव्यभिति एतद्ख्याने स्त्रौसम्भदानक- 

श्राद्धे तरां मन्त्राः पायाः । यान्नवस्कपरे नापि समन्त्रक- 

जेकोहिट सपिण्डोन्चोक्घा। एतत सपिरड़कर्यमेकोदिष्ट 

स्विवाञ्पि द्यनेन स्लियाअपि तथं बेवय क्षम् । “मातः 
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सपिर्डौकरण' पितामद्या श्ोदितम् । यथोक्तो नेव क- 

ल्येन पतिकायान चेत् छतः"? इति उन्दोगपरिथि- 

रेनापि यथोक्त नैव कलसं नेत्यनेन सन्तरादिकमतिदिष्टम् । 

व्यश्हारोऽपि तथेति । 

तदयं स्तेयः । च्चे टएुतकनिरटएतुपौनप्रपौ तु षत्पलो- 

कम्प्रंसमर्थ एतयुक्तपले)कन्यावाग् दन्तादरुकन्या दौ हित्कनि- 

हसद्ोद्रन्ये र्ोदरकनिण्वेमातु यज्येवेमाते वकनिष्ठरु 

होदरषत्ज्धे सोदर ए॒कनिषटवं माते यठत्ज्च वेमा ठय 

उत्प माढ प्तबष्पो लोपौ लवधूप्रपौलो प्रपौल बधुषिता- 
मह्पितामह्ोपिटव्यादिसपिर्डसमानोदकसगोत माताम - 

भातुलभागिनेयमादपच्तसपिर्डतत्समानोदकासषसं भ) ख. 

ऽपरिणोतस्तनोशचशुरजामाट पितामहोभाटशिष्यिगाचा्यैय 

भित्.षिट सितु कथामवाख्ग्टह्ोतवेतनसजातीया; चष्ट 
चत्वारि शत्प्रकाराः क्रमेषाधिकारिशः । 

स्तियास्तु जयेऽइतकनिऽएतृपौ नृमपौतुकन्यावाग् दन्ना- 

दत्तादोहितरपलो एल्रपतिखुषारपिख्डखमानोद्कसगोतुपि- 

क भुभगिनोडतुमरभागिनेवभुाढ इतुलामाढन तत, मादल- 
भन्त,.शिषप्रपिटसमानोदकपिटवं श्यसाट समानोदकमा ट - 

व॑ ष्यहिजो ् माञचत॒वि'शतिप्रतिकाराः” दूति 

अथारिदकच्रादइरूपैकोदिष् विशेषः च्रा०त०जिखौतिः 

यथा गोभिलः ।“अतजञ्भं स'वतसरे रुंवतखरे प्रोतायाच्ध' 

दद्यात् यञ्खिन्नहनि प्रे तः खादिति" अतकऊद्धं सपिण्डोक 

रथान्तश्राइनिभित्तादाद्यस'वतसरादृदंः संषत्सरे ंवतसरे 

प्रतिवधें यञ्िच्नदहनि ग्टतस्तस्िन्नहनि मृताय दद्यात् । 

व्याघुः | प्रतिभ "वत्सर द्चेयभेकोदिष्टः मृताहनि" । एतेन 

खपिण्डोकर णा पके ऋदय वत् सरेऽपि सता हे -खाद्वान्तर' 

कर्तव्यभिति नेथिलोक्त' हेयम् । व्यक्तमाह हेमाद्ि्टत- 

वचनम् { पू स"वतसरे च्राङ्ग षोडशं परिक्गोत्तिंतम् । 

तेनेव च सपिण्डत्व' तेनेषावि दकमिष्यते"” । अनर पूणरव- 

तषरक्रियमाशच्राद्गाद्यथोभयनि्व्वा हस्तथापलष्टस पिण्डो - 

करण च्राद्गादप्यभयनिर्व्वाहो न पूणेसवत्सरो आविदे- 

कान्तेरम् णवं पञ्चदच्रद्धःप्यन्नेयम् । भत्खपएराणम् 

““तलःप्र्टति संकरान्तावुपरागादिपव्वेदच । ति पिर्डषा- 

चरेत् च्राद्धमेकोदि्टः रतानि? । ततः प्रो तत्वपरीद्ा- 

रात् लिपिख्ड' तैएरुषम् । निरुपपदम ता इ शब्द्: मृतसम्ब- 
ज्विमाखपत्ततिथितिेषपरः । उपपदातत् कवित्तिथिवियेष- 

साल्रपरः। यथा मृताहे प्रतिमासम् इुययादिव्यादौ । शङ्खः 

“सपिण्डोकरणा दूषः यलयज्न प्रदोयते । तन तत्र लयस् 
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बुत् वजे यित्वा मताइनि । अमावस्या म् चयो यख 

प्रो तप्ेऽथवा घनः । शपिर्डोकर णाद तस्ोक्तः पा- 

ववो विधिः" । लय सख्मद्ानानां त्रय कुर्यात् 

लिभ्यो दद्याद्यः । मुताहइप्यैदस्तति देवत्व प्रति- 

प्रसवा ऋअमावदासिति प्रोतप्नोऽल्र पिटपत्तः अख- 

युककष्ण पत्त इति यावत् न ठु कष्णपन्लमाल' ठष्णपच्तसा- 

भ. च्यपरत्वे ऽमावाखयापदरयथ्यापत्तेः। पिष्टं विशेषयति 

हेमाद्िमाधवाचायतं नागरखण्डम् “नभोवाथ नभ- 

योव मलभासो षदा भवेत् ¦ सप्रमः पिदपच्तः खाद् 

न्यनौव त॒ पञ्चमः । अत्र च्रावरणभाद्रयोरन्यतरख मल - 
मासत्वे आषादप्पेक्तया सप्रमपक्तस्य पिटपन्चतवम् । अलतर- 

मतस्ेव प्र तपक्षमुतत्वः न त॒ मलम सभाद्रङब्ण पमु तस्य । 

ततश्च तत्र मृतख् वषा न्तरेऽ युक् कष्ण पचेऽपि तच्छ द्धकरे 

न पाव्वंणं किन्तेकोदिष्टमिति। अत्र पाव्वं ओाविधिः 

` पाव्वंशोेतिकक्व्यताककोदिषटविधिरिति नव्यवर्वेमानप्रष्ट- 

लयः । तच्च पूव बचनोकतले एरुषिकसख ताहे पणदसत 
पा्ैणो विधिरित्यनेन प्रतिप्रसवात् तमात् सदेषकंकोदिषटः 

लौ पुशषिक' नत षाट्पौरुभिकं “कष समन्वितः स्वा त 

यादय चखङ्गघोड्यम् । प्रत्याबदिकञ्च भेषेषु पिर्डाः 

शयुः षड्ड्ितिर्थितिः''इतिन्टोगपरिशिष्टवचनेन प्रत्याविद्- 

कव्यतिरेकेणं षट् सं ख्यानियमात् | रवममावाखखादिमरण- 

निमित्तेन साठरपि प्रतयाविदकष पाव्यैणयिधिनेव अएना 

बे भृताः केचित् स्तियोवा इरुबाञ्च ये । तेषामपि च देयं 

खारेकोदिष्टः न पारव्वंस्'"दति आअापस्तम्बव चने च्यषुन्ता 

दूति ि्ेषण्णोपादानात् सषुत्राणां प्रायणाभ्यनुन्नानात् | 

खतञ्च माल्रादितितयदैवतं कार्यम् । “माले पितामद्यं- 

परपिताभदद्यौ च पुष्यत् ब्राह्मणान् भोजयित्वा” इत्यन- 

कायां तथाद्शेनात् आअवसानदिनमिमित्तत्वेन पावै. 

म्धिना खन्दोगेरपि माल्ादिलिकाणखां चाङ्गः कत्तव्य 

“न यं षिद्धाः यग् दव्याद्वसानदिनाहते' इति छन्दोग- 

परिशिदटयचजे विगेषतः प्रतिप्रसशत् । रवं सपिण्डो - 

करेऽपि | एतच्च मृताहपाव्वेयः भातापित्रौरेव 1 

तथाच डेमाद्रि्टतः कात्यायनबचनम् | ^“सपिख्डीकरणा- 

दूरः पिलोरेव हि पार्वणम् । पिदव्यभ्वाढमातुष्ण- 

भेकोदिष्टः षदेव तु" । सादप्द रुपलोमाटपरम् । 
शप्रलोमालियन मादपदख्य राजदन्तादित्वात् पर- 

निपातः । सतख वाक्ये सादरसपत्रीति न प्रयोज्य" किन्तु 

सपन्नीभातरित्वादिकम् । एव घाग्निकोरश्येलजाभ्यां 

मता परर्णं कर्तव्यम् । “यौ रस्ेलजौ एनौ विमा 
पार्वरेन ठ । प्र्यरदमितरे ङ्य रेको{दिट ता दषः" 

इति जावलिवचनसख "यत्र यत्र प्रदातव्यं सपिण्छकरण्ात् 

परम् । पाकेन विधानेन देयभग्निमता सदा? दति 

सतखघुराखवचनसख चेकवाक्यत्वात् । उशना च शर्य 

गदं दथेवच्छाङ्' साग्निः कर्थीत बै द्िजः। कोहि" 

सदा कुखांन्निरग्निः श्राद्धदः इतः'* । अल् प्रायुक्तेयुद्या 

प्रेतच्राञ्जख रकोहिदटतवाभिघानात् सादत्खरिकब्राङ्धे यहे- 

कोटिष्टपदखक्तः तत् परेतचरा्ध सोया लाम् | ततु 

योग्यत्वादेकाष्यादिलाभः न च यथा प्र तश्रारे पिरटब्द्- 

स्थाने प्रोतपदोहः. तथान्नापौति वाच्यः सवतृशषरिके 

प्रोतत्वाभावात्तयाबिधाना पपत्तेः | एवः प्रतिखाषत्- 

सरिकश्वादधं सम्बन्वा्यकपद' आभ्;प्रारन' येषभोजनर् 

कन्तेव्यम् । 

रजखलायां विशेषयति गोतमः खषा व यद् 

भाग्या सम्पाप्रे भरेरावदिके । रजसतला भवेत् नाव 

क्या ्त्पञ्चमे दिने । कुर््ाच्छाडमिति येष । यत्, 

खाडचिन्तामणौ ^“रक्तोदिष्ट ननवर्णिकेन सिदाच्ेन ज- 

नतव्यम् । “रकोदिषन्तु कत्त व्यं पाकेनैष सद सख्यम् । 

अभावे पाकपाल्राणां तदहः सपो षण्" दति कषुठारी- 
तवचनात् पाकपाल्नाभावः पाकसामखयभावोपल्च्चणं त- 

दापि नामाह किन्तृपोषणमेव चराद्ख्यानोयभित्यधं : । 
श्वयभित्यभिधानाद्पाटवादिनापि नान्यहारा कारयितव्यम् 

ऋतएव उपवासेनन व्राद्धस्यानोयेन तदकरप्रायचित्तन 

चा ठतढत्यतया खाडइपिन्नद्तयादितचनादपि नेकादण्या- 

अनुष्ठानसिःति" तन्न॒ पिदढप्रेरजातत्वेनेकादश्वां तदल 

हानस्य युक्तत्वात् । अन्यथा षोड शच्राद्धाधिकारिणः कदा- 

चित्तथात्वे “यस्यैतानि न दोयन्ते परे तश्राङ्धानि भोडधप । 
पिथाचलव' भवः तद्ध दनैः खाद्शवंरपिः!दति यमचनेन 

षोड़शश्राङ्खाभावे प्र तत्वपरोद्धारो न खात् । तस्मादुपवा- 

सोन चाद्धा्यः; किन्तु तद्।नोन्नाकरणप्रायचित्तायं : 

यथा खकखाछतसंख्कारे प्रायशित्त' कत्वा कालान्तर 

तत् करणं तथात्रापि तद्दिने उपवाख' कत्वा णकादग्डा 

चराद्कं कर्तव्यमिति | टकोदिष्ट' नान्यदारा काव्यं मित्यत्ापि 

गोत्रजेतरत्वे न विेषणोयः "न कदाचित् सगोत्रा चाद 

काय्यंमगोत्रजैः' इति परोतच्राङ्गे बह्मषराण्णात् । अव 

डि नागोत्रजख साक्ात् कर्तुत्व निषिध्यते सगोल्नानेत्यखम्ब- 



एको [{ १५२४] एज 

कायं श्नत्यथैः | तथाच पय् दासपरचे गोत्रजहारा कारयि 

तव्यमिति सव्यक्तामेष प्रसज्यपत्त त॒ अगोत्रजविथेषणस्वर- 

शात् गोलजलाभः। पे तश्राङ्धघम्मं माहित्वात् सावत्सरिक 

सपि तथेति श्राद्विषेकः। कल्यतर्रल्नाकरयोस्तु खगो- 

ल्ायेति पठित" खमालोयं गोलन यस्य स खगोल: विद्य 

भानगोलरद्रथः ¦ यकौ चराद्ध कत्तव्य" तख स्गोत्रजे 

विद्यमानेऽन्यगोत्रजेन स घातान्तर्गतेन रान्ना चाङ्गः 

कारयितव्यजिति व्याख्यातच्च । एतन्मतेऽष्य॒द्दडित्रादो 

माभसगोल्रत्वे ऽपि न निषेधः । वस्तुतस्तु तत्पाठेऽपि कम्म 

धारयापरेच्ेया ब्धव्रोहेजघन्यत्वात् खभात्मोयञ्च तत् 

गोलरद्चेति कं अन्यगोलजदारा श्रांन काय्यनि- 

र्थः; । अतोलषुद्ा रीतवचने खय'पद' सखगोत्र 
परम् । अन्यथा बह्मषठरायो क्तागोलजपदतरेयच्यीपसतः । 

एवञ्च भविष्यषएराणप्रनासखर्डयोः “तानि पिठ- 

यस्तु न कुयात् च्राडभादरात् । माठचचेव वरारोहे वत्- 

सरान्ते सताहनि । नान्त सहादेवि ! पूजां ब्टहाभि 

नोहरिः” ।मरोचिः । “पतिताऽज्नानिनोभूरखास्तियोऽथ 

जद्धचारिणः। मृतां समतिक्रम्य चार्डालेष्वभि जायते ' । 

दूत्याभ्यां कालमाधवीयष्टताभ्यां वचनाभ्यां सांवतृसरिकं 

श्राद्वस्य मताहकत्त व्यत्व नावश्यकत्वात् भविष्यन्धताह्े खयं 

कत्तव्यत्वसम्भावनारह्ितेन म॒ताह्ात् पवकालेऽपि प्रतिजनि- 

धायते । प्र्िष्याभ्नि स्लदारोष परिकल्पयति जः तथा । 

प्रवसेत् काग्थवान् विप्रोढयौव न चिर क्रचित” इति 

छन्दोगषरिशिशोक्तसाय प्रातरछमप्रतिनिधिवत् । णव 

सति प्रतिनिष्यकरणण्व एकादश्यां क्रियते । नच याक- 

स्छाङ्गत्वेन प्रधानतियिकत्तंव्यतानियम इति वाच्यम् । 

श्रतोपाशनियने षटिकंका यदा भवेत् । सा तियिः स- | 

का नेया पिले" चापराह्किको" इति वचनेन द्त्तं 

भालवाभेऽपि कतत व्यतोपदेथात् तदानीं पाके तदसन्ध- 

कात् । ` एवदौ च्य ङ्गगेषभोजनेऽपि न तच्धियम दति? 

एतद्ध पतर द़ हिन निन्य प्रायुक्तकचनेभ्यः । उतपि कपौ न- 
स्यापि तथा ।““इहतमासख यः पच्चस्तत्तिथौ प्रतिबत्यरम् । 
५यावत्करति पोत्रोऽपि एकशदि श्व द्ा पयेत्" प्रचेतोवा क्यात् 

लषुडारोतवाक्यन दिजानां सिह्ानने नेवेकोदिटकरणावि- 

धानात् तत्पाकेधिकारिषियेषोनिङ्ष्यते | तत्र चा०त 

देवलः भतयेवामन्तितोदाता प्रातः स्ञातः सद्ाग्बैरः । 
चछारभेत नवेः पालरन्नारम्भ' सबान्धवः” | अल्ल सत्रा 

न्वव दच्क्तः सपिण्डानामपि पाक्राधिकारः इति 

गोडाचारः| नि०सि* बिशेष उक्तः| डेनार 
चऋाश्चला० ““समानप्रवरौ{सितरः सपिद यणा- 
न्तः । कतोपकारिभिश्चव पिटकायं प्रथते" | व्यासः 

“महिला चव स्तात पाक कुर्यात् प्रयल्तः । निष- 
पच्चष् च पराकेषु इनः च्ञान समाचरेत्” घौ चन्द्रोद्ये 
नाह्धो । “रजसखलाञ्च पाषण्डं घुल पतितां 
तथा । व्यजेच्छटरां तथा बच्यां विधघवाम् चान्यगोल्रजाम् । 
व्यज्गकरतां चदठुर्वाह्ञातामपि रजसखललाम् । वल्ल ये- 

च्छादपाकाथेममाटपिढव "जाम्" रूतिसारे ^न पाकः 
कारयेत् पुत्रीमन्यां वाप्यसगोल्रजाम् ! ऋ्धतवबन्ध्यां 

एलो च गभिणोञ्धव दु्चखाम्” | 

एकोनचत्वारिंशत् स्तनौ रकेनोना चत्वारिंशत् । (अनचङ्ञिथ) 
श्छ ख्यायां रतत्स खयान्विते च णषम् एकोनवि' यव्या 
दयोऽपि एकेनोनततृस' ख्यास"ख्येययोः शरभे । 

एकोघ पु° एकः खविच्छिन्नखोषः प्रवाहः | अविच्छिन्नप्रवाद्दे 

“रकौवेन सख यद्ध दि षन्तः?' माघः । 

एज कम्पने भु ०च्छात्म ° अकण्सेद् । एजते रेलिष्ट॒ण्जां- 
बसूष आस चक्रे। रएजक्षः एजितव्यः एजिता । जितः 

एजमानः एजनम् शिच् | एजयति जनमेजयः । “चुद् 
मन्त्रत एजयतेऽक्तिणो से" भाग ०५,२११५ । बेटे गण- 

व्यत्यासः । “रजत दशसादखो गभः" यज्, ८ अथाख् 
मध्यभमेजठ्' २३१२७ ष्का विदा रजतो गोफ . 
२१,२८ | ^उदेलति पतति यद तिति" अथ० २०८ 

११,१ । “इखेन टष्णिरजति” ऋ० १,१०,२ उदङ 

` जत्यन्तरा वा एतद्ाडइबनौयम्'' शश्र १,५।१,२५ 

कचिज्ञोके तथा । ^अतान्यशोतिरषटौ च सहस्ाणि च 

विशतिः । सर्पाणां प्रहा यान्ति तराद्टोऽयभेजा"? 

भा०्चा० ८० अअ० ““तवत्तःपर' नापरमप्यनेजदेजञ्च कि- 

च्चिदु व्यतिरिक्तमस्ि" भाग० ७,२,१० । बलोपलित 

एजत्कः” भाग ° ६,६.,४२, एजत्कः कम्मसानशोषैः” 
अप~+अपगमने एङः परच्छपम् पेते । कचदन्तूंत- 

ण्यरथेऽपि । “अपेजते चरो अस्तेव शत्र न्” ऋ ° ६.६ 8, 
२ ५शन.न् अपेजते अपगमयति भा० । उद्+चष- 
गतौ उरेजते ! "उदज प्रजापति डषा श्रे वाजिना 
अच ४,६४,२, “उदेजयान् भूतगणा न्न्यषेधीत् ' भद्धिः । 

प्र+-प्रकषचलने परद्छ्पम् प्रजते) सम्+सङ्गतौ निय- 

नेन चलने ^“रवेदलु द्यून् किरण, समेजात्' ऋ» १०; 

२७,५ । ‹ शक्नेजात् नियनेन प्रयाति" भा | 



एण 

एज दोप्रौ भूादि०्परगखक.चेदट् । एजति शेजोस् । एजाम्- 
बभूव खार चकार । एजन् । [ चषटोव ०१२१८ | 

एजधु इ० एज-बा भाने खय् | कत्य 'सङ्ामुवेग एजयु्ेप- 

एजय लि ° एज-णिच्-खश | कम्पते जनमेजयः अनङ्गः 
सेजवः अरिमेजयः विश्वमेजयः । 

एजि लि° रज -द्न् । वातरोगयश्ले ततीऽपलये कुवा ° खड । 

शेञ्छ तद्प्थे पुस्तरी | भ + 

एज्य लि° आा+वज कणि क्यप्. । रुम्यगवजनोये “श्वाय 
जतामेज्छा इष दति प्रजाया इषल्ता ए.तद्यायजकाः'' 
अतन्नाण १.७,२,१५ । 

एठ बाधने भादि खात्म°खक्र खेट । ण्ठते शेटिष्ट रढाम् 

अभू आख चक्रो | एठनम् एटितः । बाघनमलयादम् 

एष श्त दक-समरे अच् उल शलः । {मेवे “चं डवराहेष्द 

धारा म्राचोद् विष्ण्.रिति' काल्या २५,४,१८ । 

दिया जातित्वात् डोष् र्बधिरे वि । णएडमूकः। 

ख्डक उस्त्रो° इ्ल-खल् छंखलः। १वनच्छागे, र्षटयु 
शङ्गे मेषे श्मेषमाते च जातत्वात् स्त्रीत्वे अजाद 

त्वातृर्टा ल्िपकादि° नात इत्वम् एडका | रण्ड द््व 

प्रतिकृतौ कन् । मेषसदये दहिण्णापथप्रतिच्च ४पशभेदे । 

बद न्ते पन्विखंवाख तया पशुगवेडकम्” भ।°व०१४२शअ० । 

सखेदम् आय् । शेडक तत्रुबन्विनि ल्ि° च्त्ियां 

ऊोष् । `"अनेडकोरूणे,; प्रादय" कात्या ५,९१.७ । 

एडको नाभ द्चिखापये मेषाढतिः पशुः तखेनाः 

रेखत्यः" कर्म, “तयो मेष्यां च यद्यनैडकोख्खां 

जिन्देत ताः प्रखिज्यं निन्लषयेत्” शतण०्त्रा०२,५,२,१५, 

दडकद्वाचरति कयच् -एडकोयति =पचगेस्वावर्यात् 

परख वा परद््पम् रउपे(प)डकोयति 

एडगज इ. र्डोमेष एव गज दव भक्तकत्वादद्य | (दाद्- 
मदं न) चरभे दद्रषु शके अमर; । [ शक्तिर हते । 

एडमूक चि खतिरहितरडोबधिर दासौ मूकः | बाक्न्ति- 

एड्(च्)क म० दैड-(ऊ)उक उलृका० नि" गुणः !ब- 

चन्यं खा स्थियुक्ते २अन्तन्यस्तकटिनद्रव्यदुक्तो च कुष्य तभि- 

त्तिमाते च । णड्कचिङ्धा एयिषो म देवन्टहभूषिताः” 

भा०्व० !° | तद्य ष स्वमपि "“णड्कान् पूजयिष्यन्ति 

च्ल यिष्यन्ति देवताः” भा^य° 12०० | खार्येऽख | 
शे्कमाप वाण्खोकः रडोकमपि तंव दिद्धपक्रोषः। 

शख एदष्छो इ-श्य तख नेत्वम् ! गष्यबं गे । ्ियाम् 

¦ छ्येश् “वद्ध आनप्रद्यविभिं करेय थावैः” रपुः । ५कटा- 

{ १५३५] त 

वेणस्य भांसेन रोरबेष्य नवव तु" मनुः तद्ध जष्णत्व- 

शक्तम् इन्दोग° “अच्चोमाणवोन्नेय ण्णः ठष्णमृगः 

शटतः । ससगौरचणः परोक्तः शवरः शोष्य उच्यते" । 

““तं त्वे शकृ्यकं कपण स्ोतसाचद्यमानम्*'भाग ०५,८्५८ 

^“र ङ्गक जग शावकम् ` श्रीधरः | एगया क्रीतम् «रणया 

डज्, पा*ढज् । रेणेय रए्णौक्रोते लि° । ण्येन क्रोत- 

मिव्यल्राखेव | रेख ततृक्छोते लि । खाये कन् । एण्ड 

तन्व शब्द्रलला* । [ हारा । 

एशतिलक ए० णणल्िलकमिव चिद गख । मृगाङ्के चन्दर 

एणष्छेत् ए एकं भत्ति भ्ड-क्रिप त° । चन्द्रो तख- 

ऋगाङ्गन्वात् तथात्वम् । । 

एणोपचन गर रणो पच्यते खन पच -अाधारेच्युट् ^“र्णो- 

पाकाधारे देशभेदे स््लोपगोरबध्यत्वेऽपि तद यवाखिनि- 

निभेधश्ञङ्खय तत् पचमात्तथात्वम् । तत्र भवः पकं ङ । एणो- 

नोय तद् शभवे नि ° [ र्णोपादाकारपादयुक्ते । 

एणौपद ति०ण्ण्याः पादाविव षाद्ाव्ख खच नि पद्भावः) 

एत ० दृ्-तन् । !कं रवये । रतदति ति । तोपध- 

ववाचित्वात् द्तिवां शष् तद्ध नच । “लेन्वाः 

शलल्या” इतिः “सेलोवरूण्योऽन्यत णन्योनेलय 
यज्॒० २४८ । बथोवाचिनि एते दरे “"वरयबखेधुनेते'" 

षा" रतशन्द्प्येदासात् तत् पे पूर्यैपद' न प्रजा । 

शष्णौतः शुक्तत इत्यादौ ग प्रश्तिखरः । अा+-ष्ख- 

कैरिव | श्श्धागते ति" | “क्या सतो कत एताव 
दतेऽचंन्ति"०१,६५,१ । ““रताख चागताः ''भा° नदो 

भिरेता उषयुलमदे ' ऋ०२,६९,५ । “'एवानागन्तुन्'' भा० 

ठेतम्ब इ° णएतवर्खौऽशः षो ० । {चित्तां चे । ““एतम्बा 
चिद्य रतथा युयोजते हरौ” ऋदणष्,७०.७ | ^"एतम्वा 

भा } “पिपत्येतम्बा विद्ध युजा 

युजानः” ऋ° ७०,७.९ । र्अश्चमाल निङ् । 
एतद् लि° इण्-अदि वक च। बुस सपरोपवत्तिनि 

“कदमस्तु सिश्ट' समोपवति चेतदो्पम् । दवस 

रिप्रं तदिति परोक्ते पिजानोयाव्"इच्तो : समो पवत्ति 

ब्स्थोपलकितधन््ापच्छिन्रे रदो दत्तिः । क्रियः 

विेषणत्व ऽख क्गोवता नवा छ खतच्छि यच्चे चद 

१,१६२.२१ । खस्य सन्बेनामक्रायंस् । एते एतज एत- 

खात् एतेषाम् एतञ्िनुं एतखा रतासानिव्यादि |` "शते 

व्मभो दाराः'' कुमा ० । “देवा एतद्धासवदन्तं पृष्व “" 

१०,१००,१४ | रष व प्रथमः कल्छयः*अहः 1 ̂ “रतणि- 

एतवस्पावेवाश्चौ'' 

। @ 



एदि 

जनतरे देश” देवोभा०'“एतान् महाराज ! वियेषधम््न्" 
शुन्तर ुरा० | ^एषा तेऽभिहिता सांख्ये" ““एतन्त 

खव माख्यातम् "गोता । अनक्तौ ठ दितोवाटौद्छे नः "पा ° 

श्नम् रनौ एनान् एनेन णएनयोः । “एनोनिहन्ेन्द्रिय- 

इत्तिरेनम्” 

भते एनत्पष्य। परिमाणे षतु 

प्रजेति इ" सलुः"“कि'वेतावन्म्ाव्रहपजानौोत' शतण्जार 

१,६,१,४ । ^एतावदुक्खा विरते मुग्रं ” रषः “एतावता 

गन्वदुमेय शोभि" कुमा ऽ स्तियां डेषु । “एतावतो महिना 

स" बभूव" ऋ० १०,१२५८। एतदि दथ-किन् क्स टक् । 

आदन्तादेशः | एताश एताइच्च एताड् एततष्यदथने 

लि० तन्न करिनन्तख भलि पदान्ते चकुः ““एतादकृङयता 

कतः ''खा०द्०] टगन्तखय स्तिया ङोप् । ''ऋस्वाने पतता- 

लतोव सतामेताडशो खाट्गतिः "उद्भटः । तदे दित्ये 

ऋ । एतदोय एतत्सम्बन्विनि ति्°। एतदात्मकः मयद् एत- 

न्य यतदात्के न्रि° । परिमाणे माच । रतान 

शतत्परिमाणे तरि ° स्तिया ङोप् | द्द् देयकाखटर - 

छख्यात् प्रथमापञ्चमोसप्रस्ययं लल् तधिञ्च | रतन एस् 
प्रयमाद्यथैयुक्तौ तच्छन्दाथेदिगादौ ब्य । न्वादेये 

““रतदोऽश् ्रतसोस्तर तसौ चालदात्तौ"पा०्डक्गो: अथादेथे 

अत्र अतः इत्यवेति भेद्ः। [ गतिल्वात्तथा । 

पतन ए. आअ+द्ण-तन | निखासे हेमच। निञ्चासस्य सन्तत- 

एतदहं अव्य इदम्+काले डंल् “एतेतौ रथोः पा० 

एतादेषः । अस्मिन् काले इत्यन “ख्य यो ऽयेतद्यं ग्निः 

स भोषा निलिल्ये" यत०्व्रा० १,२,९,१ 1 “एति 
खलु वा एतद्यजछखम्" तन्ति । 

एतश्च ए इय-तथन् | !जाद्धणे उञ्छ रच्छं निर्° । 

“वेन दृच्वादेतयो बद्मणस्यतिः” ऋ» १०,५१.९ । 
“यतौ तथोऽभिधोयसः' यजु° ४,९२ । “खजः चर एत- 

शेन ' १२.७४ । रएतगेनागरेनेति" बेद्दौ० “उमे चक्रं 

न बल्येतथस्› ऋ० ८५६,३८ । 

एतश्रस ति, इ्-तच्चन् । {नाद्ये रेश्रश्च च। 
एदिधिषुःपति उ द्णा-विच कर्म प्रषो० मध्ये चट् । 

अपो द्धिष्पतौ | "निकल, परिविन्द्ागञारङया 
अदिव्य, एदिधिषुःपति, निष्कं यज्ञ ३०,६ । 

इरुषभेधीयपगदेवतामेदकोत्तने 

रघुः । "'सहाथनोम्ापाद्मा विद्खननिह | 

बैरिणस्” गता क्लीवेऽपि च्न्न्नौ नादः । इद् कलं | 
ऋादन्तादेशञ्च। । 

तावत् एतत्परिमाये बि ° “एतावानेव षुर्षोयज्जायाल्ना | 
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रन 

एष दौ श्वादिर्ख्ात^अक०सेद् | एधते रेधि्ट | एधाम्- 
बभूव ऋस-चक्र । एधथितव्यः ठधनीयः र्यः एधिता 
एधितः एधनम् एधः एधमानः एधित्वा समेध्य एधांसि । 
“हर ण्टमूमिस प्राप्या पार्थो न तथैधते"नलुः । कचिदख 

आमभावः “"यत, मेधनेरेधिरे प्रजाः" भाग०१,२१,१ । 
आखर्पतवात् समापेयः.'तपसा महतैधित "भा ०चआा०८८३। 
“विवद उ्चलना इवैधमानाः'*७१,५५ । «लोकयोरुभयोः 
शक्य निन्यदा इखभमेधितुम्" रामा । कचित् पर । 
“न डि साहसकर्तारः इखमभेधन्ति भारत }” भाग्वर 
२४५० | णिचि एधयतिते रेदिधत् त | “किंत 

मामजयुदिष्टानेदिध ; स्वपराक्रम्” भटः | उपसर्ग- 

स्याषर्णात् विरे न पर्प प्रौधते एड दित्वे एव तथा 

तेन मा प्रेदिधत् इयादौन बङ्बिः। 

एध इण्दरध्यतेऽग्निरनेन इन्ध-करये च्ञ नि° नलोपयुष्यौ । 
काढे “एधान् इताशनवतः स छनिर्येयावे"रषुः “र्ो- 

दकं मूलफलमच्नमभ्युदित च यत् "मतुः | '"यथौधः खस- 

शल्येन वह्धिना माशद्व्छति" भा०वण०्८४अ० | 

एधतु इ° रध-कन्तंरि चतु । {एरु उच्च । रश्म्नौ मे 

शदञ्जियुक्त लि शन्द्र०्भावे चद । ४दज्गौ स्त्रो | “युकं 

द्रा इुरुभूजेमभेधतम्''ऋ ° ८, ८६, ३, .य४्' धनादि- 
इ्चिम्" भा “ते ₹ेतानेधतमेधगश्चक्रिरे" 

६३,२,१, '“रतामेधदष्डद्धिम्" भा० 

एधस् न° इध्यतेऽग्निरनेन इन्ध-असि नि° नलोपयुषौ । 

काढ ““यथौधांसि सभिद्धोऽग्निभखशात् कुरूतेऽ्व्लम 19 

गोता । ““खनलायायुर्चन्दनेधसे' रष: । ^“ फले धः कुचच- 

भस्त यमधेवय च्च मलावहम् " “ययेधस्ते जसा वज्जि: "मतः । 

एधासश्ली एध-भावे ख । समष्ठौ अमरः 

एधित विर एष -कत्तरि क्त । दे णिच्-कम्बणि क्ता , 

श्व्चिंते ति° । “मभेसच्दधिसभेधितमेधया'? माषः । 
एनस् ब० एति गच्छति प्रायचित्तेन च्मापणेन वा 

खग अयं द्ण-ऋच्न् चट् च । !अपरराधे । ईश्वरान्ना 

लक्घनद््पनिषिद्धाचरणाप्रराधलजन्यल्ात् रेपापरे च। 

"“एनोनिहत्तेन्दरियडत्तिरेनम् ” । “चकालोपनतेनेव 
साधो द्थमेनसा"” । “एनसां स्य्ल्छच्छमा णां चिकोषे- 

च्रपनोदनस्* सतः । पापभेदाञ्प्रार्विन द्थिताः यथा 

“खथ पापोहेयः। तन विष्ण: (अथय एरषद्धय कान 

शतर्ब्रा'० 

क्रोधलोभाख्य' रिषएतयः सषोर' भवति परियष्प्र- 

सङ्गाियेषेख ग्टहाञ्रमिखद्धेनायमाक्रान्तोऽतिणतक 
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सहापातकातुपातकोपपातकेष् प्रवत्तते | जातिभु श 

करेष॒सद्धरोकरणेषु चअपातौकरणेषु सलाषेष प्रको 

रेषु च" । अनेन नवत्रिधत्व' पापस्योक्तम् । दारो तस्तु 

पञ्चविधत्वमाह“पञ्चविधमशुङ्ध' भवति प्रासङ्किकोपपातक 

धालकमद्कापातकत्यन्तपा तकानि” पूव्व वचने पूवं पूयं 

गरोयः शतु त्तरोत्तरम् । प्रासङ्किक जाति 

भू शकरादिपद्चकम् पातकपद्मचुपातकपयाीयः | नलु 

वस्वेव पापेषु पातकथब्टो दश्यते वथा पंडोनसिः 

“स्लोगोडष लपरश्यच्चतियवातो दरसहभोजो कन्या 

दरूष्यगारद्ाद्खो इषलोपतिः अन्नू छद्) देति पांत- 

क्षानि नवविध" पापमभिधायाह विष्ण: । ण्व पा. 

तकिनः -पापमलुमूय घछदखिताः । तिच्यं गयोनौ प्रप 

द्यन्ते इः खानि विविधानि च'। याज्ञवल्कयः ५नोचाभि- 

स्न गर्मपातन" भन्तःह्हिसनम् | विेषपतनोयानि 

न्णामेतान्यपि भ्रुवम्" । पतनौोयानि पातकानोत्येः । 

“धहत्वल्यटोबज्लमिति” करयोऽनोयर् । तया गौतमः 

*्रह्महाद्धरापयरुतल्यगमाढ पि टयोनिसम्बन्धामस्तेन ना- 

च्िकनिन्दितिकम्मोभ्यासिपतिताल्याग्यपतितल्यागिनः पति- 

ताञ्च पातकस'योजकाञ्च तेखावदं समाचरन्” । पातक 

ख'योजकाः सुरापाणादौ यः परान् प्रयोजयति सः। 

बाढम् । सामान्यस्यापि विषक्ते विष्यति ग्- 

गादिपदस्छेव, हारीतेन विश्रेषगणने ` पाडात्.। तथा च्य 

बन: “छथ पातकोपपातकमद्ापातकानि व्याख्यानः › 

दूति, तथा च पठन्ति | “सद्धा पातक्त॒ल्यानि पापान्य 

ऋनि यानित | तानि पातकस 'न्ञानि तदूनष्ठपपातक- 

सिति" । ततो महापातकतुल्यपापविशभेष्वप्यख शक्तिः । 

घतनशब्दाथेमाह गौतमः “हिजातिकम्नेभ्योहानिः 

पतनम् परल चासि द्विस्तमेके नरकम्” । द्विजातिकम् 

श्रौ तमग्निद्ोतादि खा तेमचटकादि प्रायचित्ततदङ्गजपा- 

दिव्यतिरिक्रम् तेभ्योद्धानिरनधिकारः दूति । हिज्ाति 

खच्णं प्राघान्वाथैस् श्ूद्रखापि वाक्यान्तरेण पाति- 

त्वाभिधानात् | इहलोके तावत् पातिन्यलच्णलनिष्ट 

परलोके चासिद्धिः पापकम्पप्रतिबन्धादपात्तच्वकतफलाः 

निष्पत्तिः नरक. धा । खतकादिव्याइत्यथेभिदम्" । 

पापलक्षणं पापसत्तायां प्रमाणद्चप्राऽविन्दशितं यथा 

«न किं पापलच्णम् "उच्यते.“नोदनालक्षणारयोधसीः !" 

दव्यखिन् खत बेदैः प्रतिपादयोऽर्योधष्ये द्रति धम्मेल्तं 

कुता तकारे उन्िनिना बेदेकप्रतिपाद्योऽन्यो- 

ऽधभ््ं इत्यधम्पलत्तणं चितम् । थनयःचामिटसाधभं 

तथाचोक्त' भाष्यकता '“कोऽर्योयोऽभ्युदयाय कोऽनर्योवोऽम- 

भ्य्,दययेतिः? । न्त पापसत्तायां किंप्रमाखं न ताषहेदः 

तख काय" कार्यान्विते वा प्रामाण्यात् न च दुरितापूं 

कायं का्ान्वितः वा| न चच नित्यकर््ानाचरणस्य 

निषिड्चरण्खय च बेदोक्तप्रत्यवायसाघधनत्वाचुपपत्त्या- 

कम्ययुम् तख तयातिघशब्द्भावेन्, सखित्वेन चाव- 

गन्तुमशक्यत्वात् उच्यते "यो बाद्यणायावशुरे्त' 

शतेन यातयेदिति" चतौ लिङ्हयञ्ुलेरवगोरणशत- 

यातनयोः साध्यसाघनफछमभावोऽवगम्यते ““हेतदेठमतो- 

लिंकिति" पालिः खरष्यादितिययोक्कः शंयुधिकरणे, 

तथाऽऽतुापि कंचित् पञ्चम्या कचित् ढतौयया कचिद् 

विशषणपद्ाद्वगस्यते | यथा याज्ञव : ““विह्ितिखान- 

खष्टानान्निन्दितिख च सेवनात् । अनिमहाञ्खन्द्रियाणां 

नरः पतनश्च्छति"। भलुः“यरोरजेः कश्पदोधैया नि -स्था- 

वरता नरः: । वाचिकः परतिच्छगतां सानसेरन््यजाति- 

तास् । इह इरित; केचित् केचित् धूव्वंकतं सया । . 
पराभवन्ति इरात्भानोनराख्पविपय्यैयस् > । तथा विष्ण 

राम् ^नरकं कमपः्ःपापादेवमाङरेषेय.” । शया 

यसः “छरापो बह्मा गोलन : चवं स्ते यन्नरः । पति- 

त: ग्रयुक्तचच कशतज्नोग॒रुतलगः । णते पतन्ति सभ्ये 

नरकेषुतपृथ्वं घः” । अनते छवराघादयः पतन्तीति छरा- 
पादीनां पतनकटत्वायगतेः कत्व साधनत्वविेषः 

छतः छरापाणादिविशिषटख पुरुष पतनसम्बन्धे विथ 

शस्य न्नरापरा्य)देः सति सम्भमे पतनसाघनत्वमवगस्यते 

^सप्रदथ प्राजाप्रत्यानं पश्चूनालमेतेति वर् | र्व ̂वारिद् 

स्तश्विमाप्नोति इत्यादावपि | नरकषाधनत्वद्य कार्ययाभ्वया 

भावान कथ शब्द्ाद्यगतिरिति चेत् शयु वदिषयविशेषण ~ 

तया इति ब्रसः यथा शतयातनासाघनादवगोरणान्नि- 

वरितव्यसिति विधिः, तथा नरकसाधनात् छराप्राण्ण- 

देचिःवन्तेतेति,  निये$पि याकरणे प्रत्यवायस्तञ्खिन् करपी 

्रवरकषेतेवि शिध्यङ्गोकारात् | थवा यद् बत्साधनं तद- 

भावस्ततपरोद्धारसाधन मिति लोकादवगतत्वात् चर्थात् प्र 

त्यवायपरिारख्योपस्थितत्वात् तदधिगोऽधिकारोनित्य- 

नितरेषेषुणि । नल ^अहरहः शच््यालपासोत” इत्यादौ 

लेवनख सन्ध्योपासनव्याप्तप्रवगमात् जोवनवतोऽधिकारः । ̀ 

“न कलञ्चम्भक्तयेत्” इत्यादौ निडत्तिस्तभावनिरडा 

परन्ति रधिकारिविशेषण तथाचोचोक्त “मनसादप्र 
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त्तस्य भूतचे्ाषतोऽपि वा | यदमागतभाष्य व्लीन" 

तचचिषत्तं ममिति? अतः कथय" प्रयवायपरोडहारायिःनोऽ- 

धिक्षारः उच्यते प्रयगयपरोहारब्याष्युपस्थितत्वात 

जातेदिवत् स वलिताधिकार एष भविष्यति तथा च जा- 

बालः “च्चयः केचदुपात्तख दुरितखख प्रच्तते अ- 

चुत्पन्ति' दथा चान्ये प्रत्यव्रायस्य मन्वते | नितक्रिवान्तथं - 

बान्ये प्हषङ्गफलां तिम्”  अदत्पत्तिमितयनेन प्रव- 

वायपरोह्ारः फलभिलयक्तम्.। अचा प्रायचचित्तवि- 

धिष रातिवलन्यायेनाथ व¶द्कपापच्तवाधिनोऽधिकारात् । 

छव" च विधव: पाप्रषत्तां बोधयन्ति तथाचाङ्किराः 

“उद्गच्छन् यइदादिग्यस्तमः सबद व्यपोहति । तहत 

कर््याणमातिष्ठन् नरं पापः व्यपोहति" पाप्रञ्चेड् 

एष" कत्वा कल्याणमभिपद्यते । छष्यते पातकः सव्व 

भह ।भ्वौ रष चन्द्रमाः” । कालयाण' प्रायचचित्तम् | यमः 

“तपसोऽन्ते विशुद्धयन्तिः कर्मणां वापरि्तयात् | तख्यात. 

कलं व्यमेतत्त, प्रायदित्तः शिश्ये" । कन्म णां भोगेन 

परिच्यादिन्यथं:) आपर ख्टत्यन्तरे प्नेयभिति। नल 

किं पापोत्परत्िकारणम् ? उच्यते विह्िताकरणं निषिद्धा 

चरणञ्च पापकारथःं तदाह मतः| अकुर्वन् विदितः. 

कम्य निन्दितिच्च समाचरन् । प्रबजंडेन्दरिया्थे्ु प्राय- 

शित्तोयति नर.” | प्रायञिन्नातान्ञापनेन पा पसत्तं 

्रतिप्राद्यति | तथपरयान्नवल्काः ^ विश्ितखागनुाना- 

च्विन्दितख च देवनात. | अनियहाद्धेन्द्रियाणां नरः 

चतनगद्च्छति" | 

पापस्य यथा बेदबोध्यत्व' तया मोमा *भागद््जितम् यथा 
“खभयजि् चोदनया लच्डते अर्थोऽनयस दूति कोऽथ ? 

यो निच्रयसाय ब्योति्ोमादिः) कोऽनर्थः ¶यः 
प्र्यवायाय श्देनोवच्वः दषुरित्यवमादिः ततर अन्यौ 

भष चक्तोमा मूत दति थर्थोयहयम् | कथ एुनरनर्थः ? 
हषा हषा षाच प्रतिषिद्धेति। कथ'पुनरनयः; कत्तव्य 

मयो पदिश्यते > । उच्यते >व श्यनाद्रः कत्तव्य: चिन्ता 

ते यो हि सितमिच्छेत. तद्धायमभ्य् पायः इति हि 

नेष पदेशः “श्यो नेनाभिचरन् यज्ञेत" इति समाम- 
जन्ति ङ “नाभिच^रतव्यम्” | “अतयव मूककमरीखपा- 
भिचारद्छोपपातकसंक्ता कता मदना तेन त्ानयैद्ेतुत्व 

श्षव्यक्रमेव । यथा च कलञ्जभक्तणणश्यनादेरनिटसाधन- 

श्व ऽपि वेद्बोध्यत्य तथा शब्द् चि समर्धित' यथा 

वद्ध व कलद्च' भचयेत्'? दन्यत्र विष्य गियेधाचुपपन्ति; 
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तद्भक्तणख हट टसाधमत्वात् | म॒ चासुराविद्याबष् पब्- 

दास्लकच्णया विगोध्यनिदसाधनताशोघन , नजोऽसमस्- 

त्वात् क्रिवाशक्घृतत्वेन प्रतिषेधशाचकत्वव्य तपत्तेश्चेति 

चेत् न विष्यति बिशिष्टनिभे धस्य “सवियेषे होति'' 

न्यायेन विशेषणनिचेधप्यवसायितया कल द्धभक्तणमि- 

लोत्मत्तिनान्तरोयकदुःखाधिकटुः खसा धनमिति ^" कलङ्चः 

भन्तयेत्'› इत्यने बोधने, | इषटसाधनतावाचकस विधिः 

सामान्यो निर्षातुपपर भलवदनिष्टानसुबन्धीषटसाधनवि- 

ओष तात्पर्यम् तथा चा शक्यविशेष्निषेधपरत्वं मल 

दति कञ्चित् तन्न यचाद्ययोम्यतया दद्र विषाय षट- 

त्वेन तदितरान्वयो न त॒ ङद्रे तरत्देन, बुगपह शिव - 

विरोधात् तये्ापि बलवद्नि्टानरबन्धित्वेन नोपस्थिति- 

रिति कथ निषेधः | “ग्वेनेनाभिचरन् वजेत१इ्न् 
कय विधिप्रर्तिः दिखाया बलवद् निटसाधनत्वादिति 

चेत् तत्र कतिदाध्यत्ये सति द्ट्छाधनता योग्यतया. 

न्येति न ठु बलषद्नि्टागलुबन्धित्वभपि अयोग्यत्वात् जि- 

न्दाथेवारेन प्रायञित्नोपदेयेन या ङ्साया बलवदनिष्ट- 

साधनत्योपगमात् | खत एर विडितेऽपि श्येने विशाना- 

च त्तविकप्रहत्तिः | रागद नयोरषृकटत्वे नानिरानलुभन्धं] 

अम्य तिरोधानाक्त, कचित् प्रटन्तिरिव्येके । अन्ये त्वभि 

चार्य दैरिबधफलत्वेन शचतत्वात् तवृखाधनत्वेन श्येनो- 

विधोयते नतु बधसाभ्यमरकशाधनमत्वेमाश्ुतत्वात् । र च 

जनकजनकख जनकत्वनयमः कृम्धकारपरम्परायाः कुम्भ 

करणत्वा पत्तेः विधिगेव श्य नस्य बद् न्टामतुबन्वितवख 

चोघनाञ्ध। नच श्ोगख नरकाडेतुत्वेनापरेछितवेगिषध- 

तत्वे सत्यविगौोतत्वन प्रट्तिः स्यादिति षाच्यम् । श्वे 

नाहं रिबधोवधाञ्धावश्यं मरक्मिति प्रतिसन्धानेन चिगा- 

नात् | ननु श्ेनोभरण्फलकव्यापारत्वन [सा हशः च 

नरकजनिकेति चेच । गदह्ि साक्तात् परम्परासाधारश- 

भरणफलकव्यापारो दिखा कूपादौ नटे गवि ततत 

इन्तेतवप्रसङ्गात् बध्यस्छापि इन्भन्यृत्पाद्नहाराकष्नत, प्व ` 

प्रषङ्काञ्च | न प्उत्मादितमन्य, कचित् कञ्चित् व्याष - 

द्यति। भन्वनुनिष्यादितमरणफकक्व्यापारो हिंखा यदुनन्तः 

मरणः भवत्येव न च श्टोनस्तथा जिन्त खड गङ्गाः 

दिकमेव । अथ भरयारकूलोव्यापारोः मरणे 

याहरोयनानो हिंसा श्येन सथा, कूमादौचमभ सरणी. 

ह थेनाद्टोयभानत्वभिति चेत् य शति गोरवात् भर 
ष्वादुहेयेन विप्ननारातलाद्ने ब्राह्धणं हिंसा न सखाव् । 
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` हिनल्िध)व्वयेतावच्छेट्क फलमव्यषह्ितमेव सरणम् अ- 

व्यरहितफलकव्या पारस्ैष धातुवाच्यत्वात् अन्यधा परस्य 

रया शिक्लत्तिफलकान्नकमि तण्ड, ल वेत्यपि पचतोति 

प्रसङ्गात् ऋय खडगवातानन्तरं यत्रं पिलम्बेन मरणं व्रण- 

पाकपरम्रया वा, अन्ने तरिवप्रयोगेख वा तत इन्त" 

प्रायश्चित्तादि च न ्यादिनि चेत् न प्राय{शित्तठल्यत्वायं 

हि तत्र इन्तत्वव्यपदेशो गैः विनिगमनन्तु ला षवमेष 

वस्तुतस्तु मरणोदेेन ठतोऽटष्टादारकस्तद्तुक्रलो - 

व्यापारः हिंसा श्यनचाटष्दारामरणसाधनमतोन हिसा । 

यद्यटष्द्ारा मरण्णसाधन' हिसा स्यात्तदा सप्रमोतलाम्य- 

ज्खाष्दवारेष विनाशसाधनत्वात् तत्कत्् : हिंसकत्वा- 

पत्तिः। अतण्वङ्कूपादौ गोमरण्ऽपिन गोबधकन्तःता तत्- 

ककतेः, गललग्नाद्नमरणेन भक्तुरातम इन्त, परिवेषविठवीा 

जाद्धणद्न्तत्वम् । व्रणपाकपरस्परया गिलम्बेन मिष- 

प्रयोगेख च इन्तुत्वं छ ख्वभेऽ । नाप्यचुनिष्माद्तमरणफल- 

कलव, गललग्नान्रमरे खडन्त त्वापततः । अन्योहू शेन छिप्नना 

रचत बराद्धणे ब्राह्मण्हन्तत्वः न ख्यादिति चेत् नदह 

पत्ते. । व्यपदेशः प्रयोगे वा लक्षणया समयेयितु' शक्य 

ते, त्वत्यन्ञेऽतिप्रसङ्गो वारयित म शक्यत दतोदमेव जिनि- 

गमनम् | अन्योह् थेन लतेऽपि निष्डि प्रायचित्ताजंखक्तम् । 
अपरे ठु खननिसडहितावान्तरव्यापारमद्ारोढय भरण 

साधनं हिसा, खड्गकारखानभिसं{हितावान्तरव्यापारदारा 

भरणसाधनत्वः तद्य हि अवान्तरव्यापारोनाभिरु'हतः | 

किन्तु धनलाम दूति खड्गकारो न षातकः विषखाच्ने 

प्रतेपयमवान्तरव्यापारो भोजनभेवाभिस' हितम् अनेनेद् 

` भोक्तव्यमिति सन्धाय शिषप्र्ोगादिति ह्व विप्रयोग 

दूति तन्न गणलग्नान्नकलाट्यत्र् मरणं तत्र परिवेषयित् 

ातकत्वापातात् अनेनेदं भोक्त व्यसित्यनिसन्धारयैषान्न- 

` परिवेष्ात् भोक्त, इन्त, त्वापत्त च अनभिस हितमवान्तर 

व्यापारमद्वारोरय मरखारक्रलभक्षणालुष्ठानात् | खतणव 

खव्यह्ितप्राणवियोगफलकोव्यापारो हषा दण्पाकपर- 

स्परयामृते न इन्त, व्या पारब्यवधायक्लादिति निरस्तम्” 
श्य नादेव्दबोधितत्वे ऽपि यथाऽनयैहेतुतव' तथाऽभि- 

श्रार शब्दे द्थितवचनंसङ्गम् अचधिक' श्यनशब्द् व्चयुते । 

रनखाकतम् यत् | एनख पापरचिते नि०५यच्छमेनखम्” 

अथ० ८,७,३ । रएनोऽखूयख मत्प मख वः: । एनस् 

विनि ! एलखिन् पापयुक्त त्रि उभयत्र च्िवां 

डोप | “सा व एनखन्तो यचिन् भुजेम" ऋ ०७,८८,६। | 

९० चा० भाग रे श्८्& 

एनखन्त' चिदेनसः घदानवः८,१८,१९ । “एन खिभि- 
रनिखिक्तो नार्थ" किचित् समाचरेत» । “खवद्ाङ़ मिनद्र- 

भित्ये तरेनखौो सप्रक' जपेत्” मनुः । “द्य खागसोति" 

उणा० श्पराध एव साधुत्वम् पापे तु ईअरान्नालङ्खन 
ष्दपाण्राधजयत्वे नोपचारात् इति बोध्यम् । 

एम लिः इण-कम्पणिम । प्राष्य । “अर्धख्च म एम” 
यज्ञु° १८११५. «एम: प्राप्रव्यार्थं :» बेददी° । 

एमन् न°रनेन मागेख इण-करओे मनिन् | †गतिमागे' 

“सण त एम रुयतः"०४,७,२.} “सष्ण' त रम ख्थ- 

दर्भ १,५८,१ । ^एमन्शब्टन गभनमागं उच्यते, भा० 
र्यत्र आधारे मनिन् | रेचखवस्थितिख्थाने । “एष स 

चदय मन्" यजु°१२,१७, ' “रमन् ऋवस्वाने” बेद्दो° । 

“अपां त्वे मनृत्छादयामि" १३,५२ | सप्रम्या लुकि न 

नलोपः | भावे मनिन् | देगमने। “दूरे दथोये 

चितयन्त एमभिः” द ०५,५९..२ शमभिगे मनेः” भा० | 
एरका स्तरो द्ण-बा० र ततः संज्ञायां कन् | निषंन्ि- 

दणभेदे ( नलख्छाडा ) “रका युन्द्रमूला च शिम्बी 

ग्द्रा शरोतिच। रएरका शिशिरा दृष्या चच्व्वा 

वातक्षोपिनो । मूलङ्च्छ्राश्सरोद्ाहपित्तशोखितमा- 

भिनी" भावप्र° | “ददार करजेष्रामेरकां कटलयथा" 

भाग० १,२१९, “एरकाणां तद्7 छष्टि' कोपाच्जमाह 

केणवः' | भा०्मौषण०्येज, '"एरकाद््पिभिव्वौनिज 

नरितरेतरम्” भा० आ० \ेच० । रकौरव्यव'थजे 

सपेभेदे “एरकः कुम्बलोतवेणो वेणोस्कन्द्ः कुमारकः" 

भाज्खा०५७अ० | नागनासको्यने 

एरङ्ग ९० आदर अङ्गच् । मल्ययभदे, “यरङ्गोमधुरः क्तिग्धो 

विष्टम्भो शोतलो युरुः" राजनि० नद्युश्यः। 

एर रण्ड ० ईरयति वायुम् मलं वाऽधःईर- अण्डच् निन्गुणञ्च। 

१इ चभेदे (यरडो) । ( भेरणडा ) । “"एरर्डयुग्भ' भधुर 

श्ष्ण' शुरु विनाशयेत् | लयोधकटोव्िशिरःपोडो- 

दरञ्वरान् । व्रधुश्वासकफानाहकासकृष्टाममारूतानिति 

एरण्डयुम्मम् शुक्तरक्ग र णड ““एरण्डपल्र' वातन्न' कफ 
सभिविनाशनम् | मूल्रशच्छुहरद्चापि पित्तरक्तप्रकोप- 

खम् । वाताच्ययद्लं युल्दमबस्तिग्ूलहर परम् । 

कफवातकभीोन् न्ति द्धि सप्रविधामपि | एरख्डफल- 

मलयुष्ण युलछलानिलापडम् । य ठतृजोहो दार्थ" क- 

टुकं दीपनः मतमु । तदकच्जा चै विडभेदीः बातक्ष भ्रो- 

दरापड् । कायेऽख मूल' सं पाद्यमित्बाह्रपरे जनाः” 



एलो 

५ररश्ड तं लं तीच्छणोष्ण दीपनं पिच्छिलः युरु। टष्व' 

त्वच्यः वयःस्थायि भेधाक्षान्तिबिलप्रदम् । कषायादुरस | 

ष्च योनिशुक्रविोधनम् | विस्तः खाद्रसः पाके 

चतिक्तः कटुक सरम् ( रेचकम् ) विषमज्वरद्रोगश्टट- 

युद्धा दिश्डलद्धन् । इ न्ति वातोद्रानागुख्याोलाकटि- 

सहान् ॥ वातशोखितविडबन्धक्ते दथोधामविद्रधोन् | 

चऋामवातगजेन्द्रष्यं शरीरवनचारिणः | एक णेव निड- 

न्तायभेर णस्ते केशरी» भाषप्र ० । खाय कन् । तेलौव | 

एरण्डस्य फलम् ण् । रेरणड तवृ फले । "शेर खड 
कोमलः याह्य फल तक्रेण स्वंदितम् । पाचितः 

कटुतंलेन हङ्क.न)तिद्धवासितस् । कफानिलहरं ष्य 

ख्त्तसुष्णञ्च पित्तलम् | अग्निसंजननं रुच्य यर् पाके- 

$ऽतिपिच्छिलम्"” भाषप्र" | ̂ फञे लक्" पा अलोलु्वि- 

धानात् एर ख्डमिन्ये इ साध् । २ पिष्य्यां स्तनो शब्द् च °। 

डाप् गौ० छ>ेष् वा। 

एरण्डपच्रिका स्त्री एरर्डख पलसिव पत्रमखाः कप् संज्ञायां 

वा कन् अत इत्वम् । दन्तीडत्ते। [इते | राजनि | 

शरण्डफला सो एररण्डख फलमिव फलमस्या: ¦ लघुदन्ती- 

एर् ति,० अा+प्र-उन् | गन्तरि | “जाति ग्ला कन्येव 

श्रु ठन्दाना पल्येव जाया" अथ० ६,२२.३, 

एवैर् ए० आहर किप् एर वारयति ह-रच् उण् | 

चिभच्याम् ककटीभेरे (काकु ड) “रवा र्वौज' तोयेन- 

पिबेहा लवणोढतम्” चुखु° | ““कटर्वारौ यथा पके 

धुरः सनूरसोऽपि न" या० खाथे*कन् तलौव । 

एलक स्तो ण्डक+ङख लः । मेषे स्तियां चखजा० टाप् 

चिषा० नातश्न्त्वम् डलयोरोकत्रश्षरणात् 1 

एलङ्ग स्तो अ+दल-अङ्गच । ( राद्खड़ा ) मत्ख्छभेदे 

स्ियां डगेष् । '"एबङ्गोमधरोटष्वः खपाषहो कफ- 
बाता । भेधाग्निएुटिकारो च थोतलः क्ोप्रलो रुरः» 
राजनि० | 

एल(ला)वालु न° केष व्लते वल-उष्् छन्रापोरिति 
संन्नायां दा खः । ( लालक्षा ) चगन्धिद्रव्यमेदे 
“'छन्नागेलेलवालूनि नागपुष्नोत्मलादिता? च । सार्य 
षन् एल(ला)वालु कमष्यत न° | 

एला श्लो इल-खच् , !खनामख्यातलतायास् । ( एयाचो ) 
वद्ध दुष्णादि भावप्र “उक्तम् ) “एला स्यला च बह्धला 
एका तिषटापि च । भष्रला द्रेला च चन्द्रषालाच 
निषकुढी। श्यलला कटका पाके रसे धानारूगक्ञषुः । 

[ १५४०] छद 

खत्तोष्णा स ए्रपिसास्तकफश्चासटषापडा | इज्ञासिषवस्य) शै 

शिरोरुगवभिकासतत् । दच्डाला कुञ्चिका तच्छाको 

ष्णो द्राव्डि युटिः। रला च्छा कफश्चासकासार्थ 
ूनेसच्छद्ृ् । रसेत कटका चता रुष्वो वातहरो सता” 

^रलञाल तालिङ्गितचन्द्नाह” रषुः | तखाः फलम् 

अण् तख लप. लुपि प्रलतिखिङ्गत्वेन तत्फलेऽपि स्तौ । 
“ससञ्जुर खश्षुखानामेखानाछत्पतिष्णवः» रघु; । “सजना 

नयौ शरद्शयतिरियनेला” इ०र० खक्तं रपद्चदथा- 
श्तरपादके छन्दोभेदे । 

. एला विलाे कर्ड 7० प आअकण्सेट् । एलायति रेलायोत् । 

शेलायां बभूव चास चकार | 

एलाक ४० एलाय-ख्ठ ल । ऋषिभेदे मगाः घञ् । रेलाक्य 

तदपत्ये घस्रो | स्तिया डप यलोपः । रेलाकौ। 

एलादिगुटिका सलौ “रलापत्रलचोऽद्ा्ाः पिप्प - 
परल तथा सितामधृकखच्जूरच्छद्ोकाञ्च परलोन्धिता, । 

सचूसेय सधन अक्ता शुटिकाः कारयेद्भिषक्” चक्राद् ° उक्ते 

रक्गपित्ताधिकारस्ये गुटिकाद्पौषधभेदे। 

एलापज्र ए० एलापत्रभिवाकारोऽसू्यख अच् । नागवि 
“नागस्तथा पिञ्जरकः एलापन्नोऽय वामनः भा० च्ा० 

२५ खर | नागनामकोत्तने। [ (काटा आअमरल)। 

एलापर्णी सी एलाया; पणमिव पेमा: । -रासायाम् 
एलापुर ग० नगरभेदे | 

एलोका स्त्रो अआ+द्ल-रकन् | च्छ लायास् ( गजर्रटि ) 

सजनि° | [ चै सषु लव्णेष च ' च्च । 
एलुक न° इल -्क । गन्द्रव्यभेे । “^मदरदार्गलकाद्यं , 
एल्नवालुक न° रंलबालुक षा° लडागमः। णएलवाखक 

खगन्व्रव्ये ( लालका } राजनि 

एव अब्यन दरण-वन् । †सादृश्य, देखनियोगे, शवाक्यभूषे, 

४चारनियोगे, ५ विनिस्े. €परिभवे ऽदैषदेः च । 

विशेष्यसङ्गतः रअन्ययोगव्यवच्छटे। यथा पायः एव 

ध्रः इत्यादौ पार्थान्यपदायेः प्रशस्त धुङ्गःरल्यम् 
व्यवच्छिद्यते । विथेषणसङ्गतः € चछयोगच्यवच्छदे यथा 

गङ्ख: पाण्डर एवेत्यादौ शङ्खे पार्डरत्वायोगो व्यवच्छि- 

द्यते । क्रियासङ्गतः ! ° खअत्बन्तायो गव्यवच्छेदे यथा नौलं 

सरोजं भवत्ये बेत्यादौ सरोजे नोलत्वात्यन्तायोगो व्यव. 

च्छिद्यते । !{गन्तर लि | “एवेच्यवधार्णानियोनौै- 

पम्यनियोगेषु” श्य्य्ङ्खा गरं 

इतम् । ““अङ्मेव ददामि । अव्योव | इकेव  च्रोश्चण्व. 

यथाक्रमह्टा> 

। 

+++ 

प 



एवं 

मेऽस्तु, अर्दयंव गच्छ | अन्रानियोगोऽनवारणम् | 

“एमे च-नियोगे ' वाति ° । तत्न कव भोच्से" इत्यत 

परद्पकादेयः । एतद्योगे च “न च वाहाद्वयुक्रो"पा० 

न वस्नसाद्यादेथः | ““्राह्मणस्यैव कम्मौतदुपदिष्ट मनो- 

षिभिः" | “स जोवन्नेव श्द्रतमाशु गच्छति सान्वय.? 

सतु: | १२एवमित्यथ. च | “णवा न इन्द्रोतिभिः” कर 

४,३३,७, रवा एम् भा० | अत्र वेदे “णवा चदे 

प्रतलु? द्ूत्यादि वत् दोषः | तन गन्तरि ''एवा न देव्या- 

दितिरनर्वा" तौत्ति° ३,१,१,५, “णवा ममनभ्ोला) 

{ १५४१ ] 

भा० | शोघ्रगन्तत्वात. १२अअ षु । “खरोनाम पतः 

` यद्धिरेवेः'' ऋ० १,१५८.२) “'एवरश्चौः" भार | करणे 

भावे वा वन् | १४गमनसाशने १५गसने चै | “दैवेन 

सद्यः पर्येति पार्थिवम्'' चद० १,१२८१२, “मोन 

शमनसाधनेन गमसेन वा» भा०। 

शव लि°णमस्यख अच् अव्य” लष : । रवक्रिवमाणप्रकार 

“ददाननेया मरुतः” ५,४१,१३, शव॑ंया एव क्रिय- 

साणप्रकारेण” भा० टतोयेख्याने याच् । 

वथ ० अव-भावे अथ षो ° ऋतः रक्वम् | भमने ^“न 

को राया नेवथा न भन्द्नोभ्क०८'२४,११५, एवया शन्, 

पुराणि संखांमः प्राति गमनेन ] दंतायास्याने आादः। 

एवम् व्य ° श-बा०शचै | “णमिति प्रलतपरामर्थप्रका- 

रेवार्थोपदेथनिट् शनिञ्चयाङ्गोकारवाथ घ” गणर० चक्गषु | 

अथे । कमेण उदा तत्रौव । शप्रतपराम्े “एव 

वादिनि देवर्षौ? कुमा० । २्रकारे | रवं कुरते | इवाथ" 

साश्व ऋग्नरेवं विप्रः । 9 उपदेशे एवं पठ । १ निदृश्ये 
शेव तवत् | €जिञ्ये। रषमेतत कः सन्द हः । 

जचङ्कोकारे एष कुमः | वाथ" ट८सहद्चयायं ““अङायंः- 

मेवंब्धगनाभिपल्रस्” । “यथे तमनेवैम्” शा० द° | 
€ सम्बन्वये १ ०परढतौ ११प्र्रो चमेदि० । तत्र ण्वम् 

भूनः एवंत दू्यादौ क्रियो षिचेषख्त्वम् व "विधः रंव 

प्रकारद््यादौ द्रव्यविभे षणत्वमिति भेदः “एव'प्रिघे- 

भावचैदितेन" रषु: । “एषमादोन् विजनोयात् प्रका- 

शाज्ञो ककख्टकान्› ^अन्येषाद्वमादौनामु मद्याना- 

भोद्नख च'' मुः । 
श्वा लि० ख्व शैव खवनं वा याति या-रकिप् एषोर | 

रचके “युस खया उ सप्रथाः" ऋ" १,१५द६,१, 
““शक्ख रचथप्रापयिता?० भार 

एवयामरुत् इ० एवया रचकोमरूयस । ऋषिभेदे । 

1 

पष 

“मलते गिरिजा एवयाभस्त् । “एतच्चा मख भैः 
षच्छालक्"भा० । 

एवयावन् इ रख वंप्रकारख यावा या-षनिप्। 
{रके षिष्णौ । ““विखजन्यामत्रयुतामेवयाबो मातं दाः? 
अ ०७.१००.२) "शवयाव; ! विष्णो ! › भार, बेटे 
रमन इ लम् । एव गन्तरि ब्रि° “तान्वो महो भरत् 
रवयावोः कण २,९४.११, स्यां डगेप् वनोरञ्च | 
रवयावरो । “या चन्न रेवयावरौ'" ऋ० ६,९८,१२, 

एवार् एव एषञ्डच्छति कऋ-खण | सोमभेदे । “°एष्रारे इष- 
भाः चते*क@०८,४५,९८,(हवारोनाम कंञित सोभःगभा० 

एवावद् इ रंव एथमावदति अ+पद्-खच् | ऋषिभेदे 

“सहि च्तवरख मनसस चित्तिभिरेवावदश्य यजतख सप्रे :» 

अवतसारख स्स णवाम्” ऋ ° ५,४४,१, ““चल्ख मनस- 
सैवाषद् यजतख सरेरशत्सारद्य चैषामुषोणास्” भार 

एष गतौ श्वा ऋत्म° सके० चेद् । षते रेषिष्ट एषाम् 
बभूव ऋस चक्रे । रषणोयः दषितध्यः एषितः एषिता | 

एषितम् एषः एषणम् टवा टैवभाणः [“वराङूलिन रष 

त्व्वपचो गौ पेष" ्यथ० -६,६७.३, १३ गणव्यल्रासाव् 
पर०। उपिषत एङिपररख्पस्?। ` "ख दं वत भटमतिखवं- 

चते यः कलां पारमपारक्पोणः? भाग० ११ १,४४> 

धाष्वनामनेकाव्यीत ` आवलोकयतोत्यधैः» ^तच्चाद्वा 
मष्टोष एति” शतण्व्रा०१३,१,४.१, | 

परि+खन्वे धयो प्ये धते पयेग्टिः शोकेऽपि कवित् 
गणव्यात्यासः | “जन्मः संसिद्धषकषल्याः; पथ्यश्न्तो 

गिभावच्चम्? भा०ऋअनुर्ट\ | । 

एष. स्त्रो एष-भावे किप् । गतौ “तावानेषे रथानाम्» 

ऋ०५,द६,२, “रषे गन्तम् ःभा०। “राय रवेऽवके द् 
धीत"५,४१,१,९९े प्राप्नुम” भा०। “तेभ्यः स्त षेव 

चकार? यत ०जा०२,४,२४, । इष-षिच् ] रए्च्छौौ । 

“न च्ोदोऽहृणयौतभेषे? ० १,१८०१४, रमे सौख्यनि- 

च्छते” भा । 

एषण ° एषते त्र् दयम् च्य । १खौहमयर्वाणे इवाबुधः । 

दूष इच्छायां णिच् भावेदुच् \ षया रेप्रेरथायां 

श पुत्रलोकवित्तकामनयेच्च स्तो “५ कचिद्न्यः पलार 
क्गादस्त्ये षणालयात्» बेदा० । ““तमाल्लानः विदित्वा 

ब्राह्यणा; एने षणाया्च वित्तं षण्णायाच्च लोकेषणायाश्च 

खल्वायाय भिज्ाचय' चरन्ति । याद्धोव इला शा 
विन्त ष्णा या विषणा घा ौकंषणोभे द्यते एषे 



ण्ट 

भवतः" शतणभ्वरा०१४,६,४.१, “पुत्रौ षणा पलोत्पत्ति- 

रुदिश्य दारसपहच्छालक्तणा । वित्त दिरिध माषः 

गवादि, दैवं विद्यादि, तख कम्पेणा साधनख गवारेस- 

पादानर्पा इच्छा वित्तषणाऽनेन कम्प छत्वा पिटलोकं 

च्येष्यामोति विद्यासंयुक्तेन वा देवलोकम् । केवलया वा 

हहिरण्यगरमैविद्यया देरेन वित्तेन देवलोकं जेष्यामौतोच्छा 

लोदष्ा | एवमेकत्व ऽपि लोकंषणायाः साधनमन्त- 

रे्यासिद्धेः साध्यसाधनाभेदेन दौदिध्यमाह उभे होति" 

भा० | ““खपहतकलंषणामलात्ान्यविरतनेधितभाव 

नोपद्तः” भाग० ४,३१,१८१ एष्यते ज्ञायते मानमनया 

करे ल्यट् डप् एषणे । ४ठलासाधने ( निक्त ) 

सानयन्त्रभेे मेदिनिः ` `चस्वार्ये कन् । रषण्काऽष्यन्र | 

आशरः | एषते व्रणपारमनया करणो छ. डनेप् । (वेल- 

कार) ५त्रणच्छोटनास्त्मेदे मेदि । भावेष्ध्ट्। च 

शुतोक्ते हैव्रणविदारणव्यापारभेदे । तत्र (९ “यन्तरकम्मा- 

खि त॒ नि््यातनपूरयेव्यादय् प्रमे “चुषणेषणद्ारणेत्यादि 

पठित्वा चदुवियतिरिशुक्तम् । तन्न एषणमभ्यन्तरे शस्ते 

प्रनेशनेन पूयारेरपसारणम् | ततृसाधनशस्त्रमेषणो यया 

च स्श्ुतः “पियति: शस्त्राणि तद्यथा मण्डलायकरपतरे - 

व्यादय् पक्रमे क्का ^एषगयेषणे 

च्छालुलोम्ये च'' इति ततप्रयोजनसक्रम् | एषणमभ्यन्तर- 

शवडगद्न्तशद्धु षणो" 

गभनमातलोम्य' वि्ताबम् तत्नैव एषणोलल्तख' “एषो | 

गख्डपदाकार खो" उक्रम् ।*"यष्ये षे षरलाभे तु बाला - 

कूश्यह्क रा हिताः ' छतः । 

एषणोय लि इष--रष-वा कम्पणि अनोयर । {अशा 

“जायापती लौकिक मेषणोयम्"' ङुभा० ध गम्ये च । 

एषा स्वो रष-ख | इच्छायां जटाधरः । 

एषावोर षद्ल । धनादिप्रतियह- रएषायां यचष्ट 

च्छायां वीरः | यतः कृतचित् प्रतियाहके निन्द्ितिनाद्- 

भेदे । स्तियां जातित्वात् छेष । “वद्यो नसेषावीरा, 

याजयेयुः” त° जा० ११,९,७.३२, “एषावीरोनाम 

निन्दित बाह्मणजातिरिशेषः तत् खंबन्विन ऋत्विजः "भा ° 

एषिन् लि° दष-खिनि | उ््छौ अभिलाषक | “यौवने 
विषयषिणाम्” " "बभूव युद्धः तुलं परस्खरजयेषिाः 

रषः । स््ियां ङोप् ।“'तदाशिता हिषखा न्नेवाबद्धि 

शद्ध विषो भवेत् भाज्व० ८१अ० | 

एष्टव्य लि० दषु वाञ्छायाम् तव्य । बाञ्रनीये। “रव्या 

वड्दः एला यद्यण्छेको गयां व्रजेत्” शु०्तण मन्यु 

{ १५४२ ] हो 

“तद्ध ब नादहमरेनेदव्यम्” शत ० त्रा° १,९.१,१७ । 

एटि स््लो अा+यज-आा+द्ष-वा क्तिन् | १अभियजने २अभि- 

कामनायाच्च ।““पितुषां शश्चट्बभूय इह्वणौ "क ०६,२१ 

"शट कायजनेऽभिकामवे वा" भा० करणे क्तिन् 
^प्रजापतिरर वि खकम्मा 

सोद्' स्वंभकरोत् मनोगन्धरस्तख कका मान्य प॒रसः 

दति मनोह गन्धर्वः ऋकसानेरद्यरोभिनि्नेन सडो- 
क्रानैदटयोनानेलयुक्सामानि वा रय कस मेद्य शासति 

दति नोऽस्ति नोऽस्तिति” अत °ब्रा० €.,४,१,१२ । 

^प्रजायतिर्िञचकमां सनोगन्ध् सस ऋकसामान्यद्यरस 

. एषटयोनाम” यज्ञ ° १८४३ । 

एष्य लि दष-कमखि त् 1 !बाञ्छधनोये भावे णयत् खुखतोक्ते 

^“तद्ख शच कञ््ाररिध' तद्यथा द्यं भेद्य लेख्य' वेध्य 

मेष्वमाहा्य' विव्य सीव्यभिल्यक्तषु अष् रध्य 

२ शल्छकम्ब्र मेरे न°] ““यय्येष्वे षरयलाभे'” चख ० “'घुणोपडहत 

बेणनलनालौशुषकालावसुखेष ष्यख इत्यक्त 

तत्कभ्पाचरणम् । कमणि यत् । ४एषणकससाध्ये लि ° । 

“एष्या नाद्यः सशल्दयाञ्च व्रणा उन्प्रागिणच्च ये" सुर 

रष गतौ ख्यत् | ५ गन्तव्ये लि ° । “"गतेष्वदिवसाद्येन 

गतिर्निःदौ खषड्ृता"” नोचन्ता०। इष गतौ दि 

इच्छायां भ्वा० इष च्ाभोच्छपं का° रभ्य: ख्यत् । 

एष्व तन्तडात्वरैकम्मेयि प्रात प्रीष्य इत्येव प्रष्यस्तु रष 

गतिहिंशाद्भेनेष, दूत्य ण्यदन्तख रूपम् इति मेदः । 

ए लि० ऋखा+रेह खच् । सम्यक् चेष्टायुक्तं }\ ण्ला ण्डाः 

परिपाति दडचरान्"' थण १२,९२,३३। आ ईषदयः" 

ह-षञरये करणो क | रक्रोघे निस० ऋ. इख सम्यक्काय्या- 

नड्त्वात् रद्ध टाव न ̀ तथात्वम् । [ डीन् । रहो । 

एधि लि° खा+ईैह-त इन् | सम्यक् चेष्टान्विते च्तियां शाङ् ° 

एदहोड न० एहि ईडे इत्यच्यते यक्षिन् क्ेखि मयुर 

नि° । रहि ईडे इ्व्यृच्यते यस्मिन् कर्मणि तादश 

कर्मण रध एद्हिकटा णड्हिबाणिजकाः रहिद्दितीया 

एा्ख्वागता एद्िविघसा इत्यादयोऽपि तत्ततृक्रिवायाम् 

स्तरो एड्ियष' तु तत्कि न° इति भेदः। 

च, । 

रेखागासनसाधनेषु ऋकसामेष । 
॥ 

काठ 

1 

दूति व,चश्यत्ये एकारादशन्द्ा थसद्गलनम् । 



रेक 

~), 

शकारः खरवद् : . शदेतौ कशटठतालव्या विक्त : कर. 

तालृस्यानयोरुद्धाययं : । स च दीर्ष; दिमाल्रत्वात् तस्त 

लिमात्र दति भेदः| हिमाल्रख उद्ात्तादुदात्तखरित- 

भेदः प्रत्ये कमलनासिकानतुनासिकमेदाभ्याञ्च षङ्िषः एव 

ञ्, त्खापौति दादशविधः । तन्ते तस वाचकशन्द्ा उक्ता 

अथा ।.“रेलेव्ला भौतिकः कान्ता वायवो मोहनौ विभ्ः। 

दत्ता दामोदरः प्रन्नो धरो विलतश्ख्यपि । च्मात्को- 

जगद्योनिः परः परनिबोधङत् । ज्ञानामृता कपट च्रीः 

पोठेशोऽग्निः समाढठकः | त्रिरा लोहिता रान्नो वाम्- 

भवो भोतिकासनम् । महेश्वरो दादयो च व्िमिलश्च सर 

खतो | कामकोटो वामजाचर'शुमान् विजयो जटा" । 

शेक्षारः कोठरात्नोच सालिन्य् दत्तमेरवो"इति च वर्णा 

माटकान्यासेऽधरोढ न्यखत्वात् तच्छब्द्ा- 

काभषेन्नत० उक्तं" यथा 

भिघा० । 

भिधेयता । तख ध्येयद्प 
“शेकार' परम" दिव्य महाकुण्डलिनीं खयम् । कोटि- 

चन्द्रप्रतोकाथ पञ्चप्राणसय" सद्ा । ब्रह्मविष्ण् मय वषे" 

तथा स्द्रमयः' प्रिये! । सद्ाशिवमय' ` वशं विन्दुब्रय- 

समन्वितम्” | तपरत्वे कारपरत्वे च तत्खद्पपरः 

रे अव्य० अ+दण--विच् | {आह्वाने २्खरणे रेखामन््रणे च 

8 मह्धेश्वरे एु० तख सवं गत्वा त्तथात्वम् । 

रेक वि° रक+सखायँ अण् | एकशब्द्ाथे ततोभवाद्यथे" गहा ® 

छ} रेकोय एकसम्बन्धिनि तद्भवादौ च लि°। 

रेकध्यम् अव्य रएकधा+धास्याने ध्यचञ् ` रएकधे्यथे 

“रेकध्यं च शपथम्" कात्या० १४,३,२४ । ““एतदैकध्य' 
शंग्टह्” छ । ततः खाये ड | रेकध्य तद्ये न° 

शशेकध्यंन खपरणम्' उक्तकायया० सनभाघे कक; , 

रेकपत्य न° एकपतेभावः कर्म वा ष्यञ् । सावभौमत् 

“खप्रतिदन्दतामेकपव्यज्च सर्वदेहिनाम्” भाग ०७,९,१8४ । 

रकपतौ भवः पर्य् रपद्त्वात् ख्य । एकप्रतिभवे लि ° । 

रशेकपदिक लि० रकखत् पदे ख्याने विभक्यन्ते वा भवः 
ठञ् । कश्या नभे २एकविभक्छन्तपद्भवे च | एकपदाय 

प्रभवति ठञ् । ^कतोऽष्येकपदिका भवन्ति यथा 
वरततिदेमूनाः? इत्यादि निरू० “एका्थमनेकशन्द्- 

नित्ये तदुक्तम् अथ यान्यनेकाधान्ये कषद्ानि तान्यतो- 

$दुक्रमिष्यानेऽनवषगतस स्लारां ञ्च निगमान् तदेकपदिक- 

{ १५४२) रेका 

मिव्याचन्चते दूति निख्*उक्ते अनेकशब्दे एकाथेपरे समा- 
सादिरट्ति्पे रेवा क्यभेहे च । 

रेकपद्य न° एकपदख्य एकार्धकैकविभक्यन्तख भावः ष्यञ् । 
संसटटा्थःत्वे अनेकपाद्ानामेका्य ब धकतासम्पादने स- 
साद्भिावे | [भावत्वे । 

सए्कभाव्य न° एको भावो बद तख भावः ष्यञ् । रकख- 

एेकमत्य न° एकः मत येषां तेष भावः घ्यञ् । तुल्यसन्तौ 
“स्वगा मिणस्तख तमेकमत्यात्” रचः । “रेकमन्यं हि नो- 
राजन् ! सवेषामेव लक्षये” भा०व० ७ ०। “टेकमत्यञ्च 
सवस जनखाचन्पं प्रति" भाण्व० २९८ अन। “चु 
दशचंकमत्यात्” भाग्ड० ९२ ण | “"कौकमव्य' महहा- 

धियाम्” नोतिः | रेकमत्यमल्रास्ति अच | रेकमत्ययुक्त 
तरि० | “गद्ंतान्योन्यमतयो भस्त्रिणो जवते ख्दा। 

नचैकमत्यः गेषोऽस्ति मन्व: सोऽधम उच्यते” रामा. । 

रेकराज्य न° एकराजो भावः ष्यञ् । चक्रवन्तित्वं “यत्- 

खपे" बेनेकराज्यभजयो हि ना? अआञ्र्पौ ०५,१९,४ | 

रेकलव्य ऽस्त्री एकल्वः अपत्य" गर्गा ० यञ्ज । णएकल्- 
नामकमर्गोत्रापव्ये स्त्रियं छेप् यलोपः रेकलवो । 

रेकलव्यख ात्राः कणा ० ततोऽण यलोपः । रेक- 

लव तच्छालरेषु स्तिया ङोप् | 

एेकशतिक ल्रि* शकशतमखास्ि ठञ् । रकशतपरिलित- 

दव्यस्वामिनि । एवमे कस्हखिकादयोऽपि तत्तत्स ` ख्यदरव्य- 

युक्तं लि० 1 

रेकशुत्य न ° एका छतियेत्र तद भादः ष्यञ् । “उदात्तातदात्त 
ष्वरितानां परः सन्निकषै रेकञ्ठत्यम्” आश्व ०श्रौ० १,२ 

६, खलोक्त खरभेदे । एकखतिशब्ट् विडतिः रेकस्य 

मप्यत्र न° । 

रेकागारिक लि रकमसहायमगारः प्रयोजनमस्य उज् । 
चौरे स्तिया ङोप् । “रेकागारिकवदुभूमौ द् राच्जन्म - 

रदनम्" माघः “केन विदकागारिकेण हस्तवता? शङ् ० 
एकाग्र त्रि एकाय +खायेऽण । एकाख्चित्ते एकतानचित्ते 

रेकाग्रय न° एका भावः| अनन्यासक्तचित्ततवं एक- 

सात्रालम्बिचिन्तत्वे एकायता शब्द् धिषटतिरुदादरण च्च । 

रिकात्मय न° एक आता खद्धपः यख तद्य भावः ष्यञ। 

 श्शेक्ये रणकखदख्पत्वे । «"तयैकात्मया भावानां विकल्सर 

हितः स्वयम्” भाग० ६,८,३१ । “एतेषां च्रे यखाथासे 
उतेकातपर' महात्मनि" ७,१२१२९ । “एकागरगमनात् 

सद्यः कलुषादिप्रहच्यते” भा०अनु° १७५ । अभेदे च 

३८७ 



रेका 

^शेज्ञात्मय्' वाद्देशख पोका नव्लुनख च" भा० च्(० 

श । ४चखात्मन एकत्वे 

शेकात्मवादः रेकातत्मयषादौ 

रेकादभिन लि* रकादथानां संघ इनि एकाद्शिनौ खलि- 

नवत् स्त्रीत्व सा साधनतयाऽख्यख चण् । रकादथिनो- 

सध्यफले ॥ “हे त्वेवेते एकादशिन्यावालभेत य एव॑का- 

दिनेषु कामस्तसयाप्र प” शत० ना० १३,३,३,२ तला- 

छभ्यदिविधेक।दथसं ख्यपपमेदाः देषतासद्हिताः यज् ® 

२९.,५८,५६ उक्ता यथा 

“आन्नयः कन्णसोवः१ सारसखतो मेषो २बभ्व्; सौम्यः 

पौवणः श्यामः थितिषट्ो वारुस्सत्यः५ शित्योवैशदेव ह 

शेन्द्रोऽरणोऽ मारुतः कल्याघटः रेन्द्राग्नः संहतो. ऽधो 

रामः साश्वलो १०१रुपः छष्ण एकशितिपात् पेतः१५८ 

एक्ात्ना तख भावः| 

"ख श्मेधे सुतिसि ह त्वेवैते एकाद्थिन्यावालभेतेति" 

तयोरेकादशिन्योः पशवखदेवताञ्च क्डिकादयेनो- 

च्यन्ते नेनेमानि नाद्भयणवाक्यानि द्रव्यदेवताप्रति- 

पादकानि नद न्ताः | लष्णा सोवा यख स लष्णसोवः 

पशुराग्नेयः आ ग्निरेवत्यः १, मेषो खारसतो खरसखतो- 

देवताकार बभ्वः पिङ्कलवष्यं ¦ पशुः सौैम्यः सोमदेवत्यः १ 

श्यामः छष्णव : पौष्णः पूषदेवत्यः ४ शिति श्यामः ए 

ख स चितिष्टठः वारईस्छ त्यः टहस्य तिदेवत्य :५ शिल्ो 
विचितरवर्थौ वश्चदेवः विश्वदेवदेवत्यः६ अर्णः रक्तः र्दः 

इृन्द्रदेवत्यःऽ कल्माषः कवरो मारुतः मर्द वत्यः८ संहितः 

खद् ङ्गः रेन्द्ाग्नः इन्द्रा ग्निदेत्यः€ अधोरामः खधोदेे 

तः सावित्रः सविटदेवत्यः१० एकः धितिः चेतः पादो- 

यश्य सं एकशितिपात् एकपटे च्रेतोऽन्यत्र सष्णः पेत्वः 

पतनशोलो वेगवान् पशुः वाख्थः वङ्णदेषत्य ५१ } एव 

भेकाद्थ बेददोऽ | “आग्नयेऽनोकवते रोहिताद्खिरन- 

डानधोरामो साविलौ पौष्णौ रजतनाभो व शदेवो पिशङ्गो 

परौ मारुतः कल्माषः व्याग्ने य: शष्णोऽलः शारखती 

मेषो वार्षः पेत्वः "५ 2 । “द्वितो काद्थिनो पशयुदेवाना₹ । 
रोहितो रक्रोऽञक्जिस्िलको यस्य सोऽनङ्धान् इवषभोऽनोक 

वतेऽग्नये अलभ्य" खनोकं खं संन्दं वा यख सोऽनोक 
वयन् ते १ अधोरामौ अधोभागे च्ेतौहौ पञ साषिलौ 

सविददेवतौ२,९ । रजतवर्णं नामि्येयोखगे रजतनाभो दौ 
पौष्णौ पूषदेवत्यौ ४,५५पि ङ्गौ पीतौ परौ निःष्टङ्ौ वैच 
देवौ धिश्वदेवरेवन्लौ ६.७ कल्माषः कर्वरो मार्तः८ ठण्णः 
ष्यामोऽजोभेषः आग्ने य: चाग्निदेवतवे :2 मेषो षारखती१० 

{ १५४४1 रेक्छ 

पेत्वःवेगवाल्ं वर्णदेषतः११ एवभेकादथ" इति बेददःपः 

रेकाधिकरखय न° रकाधिकरणसखय भावः ष्यञ् । एकाभि- 

करणट त्तत्वं सामानाधिकरण्ये | “अथवा डेतु्मान्न- 

छविरहाप्रतियोगिना । हेतोरेकाधिकररय' 

व्या्िरुच्छ्ते' भाषा० ।. ठच्छयविभक्गिकपदयोः श्ोप- 

श्याप्ाय योरमेदबोधकत्वं च । 

रेकान्तिक लि* रकान्तमवश्य' भावो ठ । !अवश्यभव्य । 
“्रखसेकान्तिकस्य च” मतुः । “शटेकान्तिकमात्यल्िक- 
शभयमाभओोति केबल्यम्” सां०का० रेकान्तिकमववण्यं 

भावि कौ० | रकान्तः भूतः खसत्तया व्यापो उज् । 

२एकान्तस्य स्वसत्तया व्यापके “लश चं कान्तकः सुद्त् 

भाग ३९, च्तियां कोप “रेकान्तिको इरेमक्किरु- 
पातारयैव कलते” वरा०षु° । । 

शेकागन्धिक लि रखकमन्यत् विपरीतं इत्तमध्ययनेऽ्य 1 
“कम््ध्ययने इत्तम्» पा० ठक् । यद्याध्ययने प्रत्त 

परोष्ताकले भ्िपिरोतोश्चारणद्प रूवलनमेकं लातम् 

ताद्य कुपाठके रात्रे । 

रेकायन षस कख तचाग्ोशनेर्गल पत्यम् नडा ० फ् । 
एकख्ेरगोतलरापतये स्तयां टाप् ) 

रेकाथ्यं न रखकाथेख भावः ष्यञ्। रकशश्मा विगिष्टका- 

यगपस्यापने एकार्थौभातै । \रकप्रयोलमे च । ^*र्पन्त 

बन्वेनेकाय्यं सन्विःःः लि०्क्तौर | 

रेकाहिक वि° रकाइमधो्टोभूतोश्टतोभावी वा इञ् । {श~ 

काडसाध्ये यागादौ च्छियां प् । ततोऽन्त्वान्ये डा- 

ष्हिकानि" खाच्चन च्रौन ८६, १६३, ताभ्यां पूरणे 

रेकाट्िके” २,१०,१०, ^"अन्त्यानामेकार्िकानात्त 

सान्" रएकाइव्यापके ज्वरादौ "श्द्रस्योत्तरे नीरे 

दिपदोनाभम वानरः | रेकाह्िकज्वर न्ति तद नामाच- 

कोत्तनात्" । रेकाह्हिकञ्चरश्च एकाहानन्तरे रएकदिनं 

व्यापकोञ्चरः दूति वैद्यके प्रषिद्धिम् | रकाहभ्डते 

श्दाे एकाज्मधोषट सतृरत्य व्यापारिते ४ वध्यापके 

खसत्तया एका व्याप्रव्यकाले ५ रकाहभाक्षिनि नब 

बाटौ च | एकाडवाध्ययागभेद रकाः तड दषं 

उञ् ङोप् । ६ रकाहसाध्ययागदचिखायां स्तो । 

रैक्व नक भावः ष्यञ् । {एकत्वं २्अभिन्नत्वे शेरका्थीं 

भावे च "देक्य सोऽन्वये" छरध० 'देक्यसंयोगनानात्व 

समवायविशारद्ः" भा०ख०५अ०। ४रेकमत्वे नौहर च 

“तेषां हयो वोरक्य विभेदे न कथञ्चनः "रषः } दकखा- 

साध्येन 



क 

रन्त { २५४५1] रेत्त 

प्रत्य गगां०यञ् । एकापतेप्र एंस्तीरस्ियां येप यलोप रेको । 

रेत्तव तिर इ्तोर्विकारः विल्ला० अण । इ््तुविकारे ग- 

यवद्रा र्वा सखादिष्म्भलिद्.ष्डत् । काकोली षी 
द्ष्या दु द्मिान्यप्रदा यसः । मैरेय टश्णं इष्यगुर् 

डादौ इचविकारभेदाञ्च इन्दो <०९ ट उक्ताः । 

“रेवं युडरजितम्”५“फलान्य युडमेच्तपमितति? च ख्टविः। 
२ मद्यभेदे च ।““पानसं द्रा्तमाधेकः खाजीर तालम च्तवम् । 

मासिकं टाङमाध्वोकनेरेय' नारिकेलजम् । समानानि 

व्िजिानोयानद्यान्यकादशेव तु । हादशन्त खराभद्य' 

सव्ये भासघमं खटतम्” इलस्य: । मद्यान्ये कादयेच, क्तिः 

अधिकदटोषार्था अन्यषामपि - मद्यानां मदनपालेन 

दभिततवात् । प्रसङ्गात् तान्यन्न् युण्सह्ितानि द्यन्ते | 

“मद्यं हाला छरा शुण्डा सददरा वरुणातजा | इरा. 

गन्बोत्तमा कल्या देवस्युटा च वारुणो । मद्य पित्तकर 

प्रायं सरः रोचनदोपनम् | विदाहि खषटविरूस, ल 

तच्छ' वातकफापडम् } गिधिनातु दुत पौतः तसा 

दमुतसन्निभम् । अन्यया कुरूते रोगानातपोत विषोप- 

मम् । दद्रा्ोल्यमविद्ाहि खादरक्तपितष शस्यते । ब्ध 

ुदिकर' मद्यं रक्तार्गोह्णारि दोपनम् । माध्वौकल्य 

यख किञ्चित् २्खाज्रमनिलप्रदम् । तदेव विशद" ख्च्य' 

धरु कर्पणं लघु| शालिषदिकपिटादिलत' मद्य 

श्रा श्मता। चरा गुर्वो बलस्तन्य पुटिभेदःकफण्दा | 

स्राह्िरो थोधयुल्दमार्योपरहणोमू्रशच्छ्रठत् । यघन- 

सेवाशालिपिद ्गिंहिता वारुणो ४मता। छरावहारुणो 

कभ्वो पौनशा्मानन्दरलदत् | प्रसन्ना ५खात्ष,रामण्ड- 

स्तस्मात्कादम्बरो ६षना | अजङ्गल्खलद्धः प्रोक्तो जङ्गला- 

नद्रोदको धमः । पकसो ९जङ्गलः खारः छरावीजन्त 

किखवकम् १० । प्रसनद्ानाहलमाथेन्दयरोचकथात- 
जित् । दीपषन्या्ान त्क चितोदच्लप्रयाथिनो । काद्- 

भ्नरो गुख्टष्याः दौपनौ वातछत् सरा । जङ्गलः कफ- 

हद् खाडो भोफार्गोयहोहरः । भेदको मधो क 

` च््यश्वन्भनः शोतलो गुरः । प्रकसो ृतसारत्वात् विषटम्मी 

वातवद्धनः ! किरवकं धातथमन म्यः इच्जर' युर । 

च्चिक्ो श्ष्सा छरा या स्छादत्वकथालितर्ड खः । 

च्यालिको पाख्डपोध।प्रःपिन्ाखकफकुष्लत् | किञ्चिदात- 
करो खत्ता दीपनो रेचनी लुः | यथपिटलवं मद्य 

प्रोक्तं यव्ह्रा १२च सा ¦ क।कोलिको {शला न्षया 

मैरेयो १४धान्यजाखवः | चखासवच्च छरायाच् हइयोरषयेक- 

भाजनम् | साधनः तदिजानोयानां रेवभयाककम् । 
कवित, धाढकीपुष्पः गुडधान्धाम्ब साधितम् ! रब्वौँ 

सन्तपं सरम् । मदां सर्व्वरस' जात' मधूनकशदय्ःते । 
मधूलकं १५युर खदु क्लिग्धः शुककफप्रद्म् | पर्षरो 
१६दोपन खादः पचमो रोचनो कषः। स्त्रोविलासकरो 

वातश्ोषश्ल्िविकारचत् | मध्वाषषो १जलव् ङ्कः कुष्ठ 
मेह विषापहः । गौडोऽ१ट८ग्निवद्धनो वस बलत्तरः 

कटः | तिक्तको हणः स्वादः षटविर.वमाखतः | 
दनोः शीतरसः १९ पकः सोधः २ ०पकरसःर्ट्तः। खामैः 
स ण्व विहतो नैः शोतरसो मतः: | सौषुः प्रकरः 
चरेष्टः खराग्निबलयेक्त् | वातपित्तकरो इदयस्ते इ- 

नो रोचनो जयेत् | प्रिबन्धभेहयोधाभःयोधोदर 
कफामयान् | तस््मादल्मगुणः शोतरसः 
श्टतः | जाम्बवः चोद्रसम्भ.तः जम्बरस गखोद्धवः । 

जाम्बवो २\बद्निष्यद्द्ः कषायोऽनिलकोपनः । अरिश- 

सवसीधूनां गुणान् कम्मांणि चादिथेत् । ब्धा यया- 

ख्व संस्कारमनेच्य कयलो भिषक् । सेन्द्रः विदाहि डु- 

गेन्वि विरस भिश् लम् । अद्यः तरुणं र्कदण्णं 

इरभजने हितस् । अल्पो बधं पय् भितमन्ययपिच्छल च 

यत्| कफप्रक,पि तन््रद्य इजरञ्च षिथेषतः । पित्त 

प्रकोपि यङ्ल तोच्शष्ण' विदाहि च | अद्यः पेयं 

पूतिज्ञमिल' विरसं शुरु! तथा प्रित वापि वि- 

सव्व दोपे समेतन्तु सव्वदोषप्रको- 

सलेखनः 

न्द्यादनिलकोप्रनम् । 

पणम् । चिरस्थित यातरसः द्)पनः कफवातजित् }. 

रुच्य' प्रसच्र छरमि मेध्य' सेव्य सहासवम् । तखन्नोक- 

प्रकार मद्यस्य रसदोयतः | स सौच्छाादौष्णवातत्वाट् 

भिकाथित्वाञ्च वदङ्किदुत् | समेत्य दयः प्राष्य धमनो- 

ख्ंमार्मगाः। धि्भ्येन्द्रिय चेतांखि मदयत्याश बोरखतः | 

जिरेण द्विके घसि पातनो जायते मदः । आचिरा 

हातिके दष्टः, पेत्तिके थौषुभेव च | नव मद्यमभिष्यन्दि 
लिदोषजनक' सरम् । अरिष्टः द्यं दाहि दगेन्ि 
विशद युर । जंःथं तदेव रोचिष्णु भिक्त ग्नानिचाप- 

इम् । इदयं सगन्ि छरणं लघु ्लोतोविद्ोधनम् । 

सात्विको गोतद्ास्यादि राजसे साहसादिकम् । तामसे 

निन्द्यकर्माखि निद्रादि कुरुते तदा। शकर कफन्न तो- 

चऋोण' लघु रोचनपाचनम् 1 पाशह, कमिहर खसं 

भेदन ` रक्षपिचकत् । गौडङ्7दि्रिखयुक्गानि सदयेषूक्तानि 

यानि । यथापूब" युरूवर ण्यभिष्न्द्करा थि च । 



एतत 

सखात्काञ्किकन्तु र्र्सौवोर र्श्मारनालं २४त् दोषरत् 

काद्िकं शिशिरस्पशं पाचनं रोचनं लघु! ठषोद्कं यवै 

राम सततः सकः ठतम् । सौवीरकं कतन्वामेः पक्वा 
निस्तुैरयवैः । सर्ववरदैरसाम्त' २५स्दात् सौवीरकमिति 

चित् । तृषाम्ब् टोपन दयं पाण्ड, ङभिगद्ा पहम् । 

सौवीरक महण्यरयोनाथनं भेद दीपनम् । धान्यास्व२५ 

न्बान्ययोनित्वातप्रीखन' लघ दोपनम् । स्यथेदाहकरं 

पानात्माचनः दयो ष्ननाशनम् । ग्ड. षानडखवैरखदौ गे न्ध्य- 

कफलन्तनम्?। रेकतवखख द वध्या भावप्र ० “दको; पकं ; 

रसैः लिङ्गः सौधः पकररशच सः । आमं्तरेवयः सीधुः 

सच भोतरसः खटः" इति । पल् काशमूलं त दम् 

अण् | रेकाशमूलावयवभूते स्त्रियां डप् । इतः इत्त,पता- 

कारः असू अण् । ४द्ुपताकारे च स्यां डप् । 

““शे्षव्यौ विष्टनो'? कात्या ८,१,१४) ^“विष्टती रे्व्यौ 

काशमूलावयवभूने अत्र भवतः “काशसयः प्रस्त काथ 

मूलमये विष्टतो* अाखान्तरोयवाक्यथेषात्”” कके: । 

चऋधिकरणमालायां ““ब धिः प्रस्तरयोषन्तराले तिय्यंक्- 

प्रसार्यमाणौ दर्भौ विधतो ते अतर इत् पत्रद्पे खाता 

निति"? माधवः । तेनात्र रेचव्यन्द्कलखनःप्रामादि- 
कम् । *द्रोयकलपं पायव्यानिष्धकाद्मयैनयान् परिधोना- 

वालं प्र्लरमेतव्यौ पिष्टतो तद्भशिख्परु नद्ध" भवति? 

शतभ०्जा० ३,६,३,१०, 

रे्ठक लि षचौ साधु एुडा° ठञ् । इसाधुनि केतादौ 
ष्् भारभूत' वति ऋवड्ति बा ठञ् । श्मारभूतेचु- 

वादके २तद्वाहके च} इच्चवःसन्त्यद्यां नडादि° 

कुक् च । इचुकोया भूभिस्तखां भवः अण् विल्वकादि ° 

ऋमानख खक् | रेक + ताहशभूलिभवे नि° | 

रे्तभारिक लि” इचुभार बडत्यावहति वाठ्ञ्। इक 

१वाके रेतद्वाहके च। 

रेच्चाक इ ० ए्च्छाकोर्गोना प्यम् अण् नि०। शय्य वये नपे 
बह्कष अणोलक् । “दच्छाक्रूणां दुरापरेऽये तद्धीनाद्हि 

सिद्धयः" रषः । इच्छाकोरषं जनपदः । रेच्छाक २तद्रा- 

जके जनपदे च बह्ध् लक् | तत्न भवः कोपधत्वात्च्ण 
रेच्छाकं तञ्जनपदभवे ब्ब लक् | कविन्न लुक् । “रे- 

चवाकेष च मेधिलेष् च फलन्यस्माकभद्याशिषः" इति 
खरारिः । “रेच्छाक पुरुषव्यात्रमतिमालषविक्रमम्"भा० 

शा०२्स्अ० । "विशद बन्ध्, भिक्त रेच्वाकः प्रोति- 
पू्येकम् भा० अनु, ३० । यत्र रेच्चाङरितिपाड्तु 

[ १५४६) रेति 

चखाषैत्वात् साधः [इङ्टोटच्फले (जि खाएती) 

डद न° इङगद्याः फलम् फले अण् तद्ध सला० न लुक्| 

रेच्छिक लि ° इच्छया नित्त: ठज् । इच्छया ठते स्यां डोप 

रेड उ° इडा शञ्दोऽस्मलालवाकेऽध्याये वा विरक्ता ° अण् । 

इडाशन्द् युतो १आध्वाये रचखलुवाके च एड्खद्म् अण् 

मेषसम्बन्धिनि ति ° स्तयां प् । इडा+अपत्ये शिवा ८ 

चण् | इडापये पुध्रषसि षु० । 

रेडक एसी एडक एय खार्येऽण् | मेषाक्ारे दक्षिणापय- 
प्रसि पशुभेदे “लयो षा पशवोऽमेध्या्ैराह रेडकः 

चाच" शत०जा० १२,४.६,४ । रडक्खेदम् अष तत्. 

सुबर्िनि त्रि° एडकशब्दे उदा० । 

रेड(ल)विड (ल) एणदड(ल) विडा (ला) था अपलयम् “खड 
इ्ाभ्यो नदौमालुषौभ्य स्तन्नाभिकाभ्यः" पा० ठक्षोऽपवाद्ः 

अण् डलयोरेकत्व्जरणात् उभयत्र अन्यतरतो वा 

ड्खलो वा । कृवेरे। «तस प्रौतेन मनसा तान् दत्वे 

डविडस्ततः?भाग० ४,१२,८् | 

रेडिविड ° य्येव श्ये चलियभेदे “नारीक३च द्. क्तो निःचतरे 

मूलकोऽभवत् | ततोद्शरथः पबस्तख्मादिडिविडस्ततः'' 

भागण ६,६,३९ । वं व॑ शवणने । 

रेण ति रणस्य लष्णक्डगभेदम् अण । उष्म गचम्मादौ । 

एणशब्द् उद् ° । { रणोपचनदेयभवे। 

रएिणौपचन लि ण्णोपचनदेशे भवः काभावपक्त अण्ण । 

रेणिय लि रण्या इदम् ठञ् ।! कष्णमगचम्प्ादौ ^+रेयेयरौर - 

वाज्ञानि अजिनानि? गोभि | र२रतिबन्धभेदे हेम । 
शितर ल्ि° इतरखाद्रूरभवादौ सहूलादि° चत्रव्याम् खण । 

दूतरादूरभवदरेथतत्सच्िकष्टेशादौ । 

शेतरेय न° इतरख तद्धाम्त्र ऋमेरपत्यम् शुभ्वा ° ठक् । १द़- 
तरभरपत्ये । “मद्िदायः रेतर्टेयः छवि तेन प्रोक्तम् 

उण्ऋष् | रच्छाररटकादि व्रताख्यापके ऋन्वेदोयनाद्य- 

यभेदे "ठ तरवश्च छन्दोम्य' दहद्ारण्य क' दष" क्त 

तदीये १उपनिषद्धदे 9 बेदशाखाभरे च तदघोयते इनि, 

रेवयेरिन् तदध्येदषु “न्तरेण हषो विष्ण छपा 

छौ तरेयिणः" आश्चण०्यौ ०१,२,१२ “चऋग्नोषोभावेवमि- 

त्वौ तरेयिणः ३,६,२ । एकाच तरेयिणः”१०,१,१३ । 

शितिकायन स्त्री इतिकखरेर्गोतरापत्यः नडादि° फक. । 
दूतिकरगोलरापत्ये । अनन्तरापत्ये तु इञ् । शेतिकिरिति 

रेतिशायन स्री शेतिकवत् | इतिशेनत्रापत्ये । 

रेतिद्ासिकर लि< इतिदासादागतः इतिष्ार वेन््यधीते वा 



णेन्द्र 

ठक् । \द्तिहासखन्धलब्धे रतद्ेत्तरि देतद्ध्येतरि च । । 

ेतिह्य न° इतिह पारग्ययपदेषः अनिद टपर कोप- 
देथ द्ति यावत् खाये ष्वज् । पारम्पर्योपदेये । यथात्र 
बटे यच्तः प्रतिवषतोत्वादि परम्मरोपदेशमात्रम् न तुके 

नाप्येतडुपलम्य कथितम् । अदप्रमाणवादि्निः पौरा 

स्क इट् प्रलायान्तरछठरोचक्र,; तदेतन््तः षखां० 

को निरालाम् यथा “यद्खानिदिप्वक्तक प्रवाद्पार 
स्य थैमात्रस् इति होचद्गा इ तिह यथा इह वटे | 
च्चः प्रतिवसतीति न तत् प्रमाखस् अनिद टप्रव- 

क्त.कत्वन सांथयिकल्वा् ख्परवक्त कत्वनि खये त्वागन 
द्व्युपपन्न निरिधिम् प्रसाखमिति" “ङ्टतिः प्रचचमंतिद्य 
भलुमान चतुष्टयम्” रेतरे° “रेतिद्यमचमानच्च प्रतय 

श्चमपि चागमम् । ये हि सम्यक् परोचलन्ते कुतस्तषा- 

सविता” रामा० | [ साधौ 

रे युगौन लि° इद्"बुगे साधु प्रतिषुगा° खञ् । एद् युग- 

रेनस.न्णन णव प्रन्ञाण्स्लारये ख | पापे । 

रेन्दब न° इन्द् दंवताऽख । ¶मृगशिरोनच्तल्र इन्द् देव- 

ताके छविरादौ ति° | तशखेदम् अष् | शचान्द्रो सासे पुर 

^ेन्द्ष स्तियिभिस्तइत् क्रान्त्वा सौर उच्यते" षह. सि.| 

४चन्द्रसम्बज्धिनि लि इन्द् :इन्दुलोकप्राप्निः प्रयोजनमख 

अख । ५ चान्द्रायशे ब्रतभेदे | ^बद्करापानलत्या्च भास, 

शोधनमैन्दवम्” सदुः । ““क सैव्यनेन्दवदयम्) रटतिः 
तदुव्रतख यथा चन्द्रलोकप्रा्निफलकत्व' तथा चा- 

द्राण न्दे च्छते । ६सोमराज्चाम् स्तो छप् । 
रन्द्र लि° इन्द्रोरेवताञख अण | इन्द्रदेवताके हविरादौ 

चेन्द्र दधि णेन्द्र पयः" शतिः । २कऋम्वियेषे श्रो । 
“रेनद्रया गाहेप्यहपतिषठते" तिः । सा चकक् 
“कदचन स्तरोररःादि” | रेतहवतके श्या 
नच्तत्रे न° भ्टेन्द्रो युर्ः धी चैव प्राजापश्े 

रतिया" प्रा° त° एरा० । तखदम् अण। इन्द्र 

सम्बन्विनि ति “छदः हि राञ्छ' पद्भंनद्रमाडः" 

“रद्र पद्" भूमिगतोऽपि भृङ्ग" रषुः। रन्द्र स्थान 

` चपासोन बह्मभूता हि ते सद्ा" “रेन्द्रस्यारसभिप्रंप्- 
 चन्ेशच्चाच्यमव्यवम्” मतुः | ५ तच्छकतिख्परेवीभूरभि- 
भेदे. स्त्ौीडः)ए्। ““शेद्रोतभस्रेश्वरम्"' देवीमा०तन्त्ोक्ते 
सूतश्द्यष्ठ €धारपाभेदे “श्रय धारणया दें 

। श्विरोकलेति भूतश््लौ? रषु* | तनन भवः आण | 

| उ्यव्लोने स्वादिवारे च ए°तयोश्लत उद् प्तिमर्वात् । 

९१ वा०भागर 

{ १५४७) रेन्ि 

अपले त॒ इञ् | रेद्दिरितयेव €्वनाद्रके न०राजनि० । 
“ज्ये मूले च नक्ततरे चरेद दि डच्च तिः । शेन्द्रः शं 
त्सर: सख्ात् सबेमूताशिवप्रदः' पिच्ण् ध, उञ्ञ 

दाद्शवषेमध्ये !०सवदृसरमेदे षु । ततफवच्च “बढ 
जातिङ्लत्रणो चरा न्टपाः एवं धन्पत्ताः | पौद्यन्ते. 
सवंधान्यानि इत्वा कडथमोजानिः' मलल ०त° | 

रन्द्रजालिक ति० इन्द्रजाडेन चरति ठक् । मायानिजि 
(बाजिकर) जटाधरः 

रन्द्र न इन्द्र स्नमधिलत्य छतमाख्यानमण | इन्द्र 

दय ्नन्दपाचिकारेण कते आख्याने “ब्रोहिद्रोणिकमाख्याभ 
सेनद्रद्युस्नः तयैव च" भागखा०{खन। इृद्च्चाख्यान' नी- 
डद्रोणिकाख्यानात् पर शद्धितभारते न दण्डते कचिव् 
पुस्तकान्तरेऽज्ञि | 

रन्द्रमददिकं लि इन्द्रमहः प्रयोजन" कारणंफलः बाख 

ठ्ज। \रेनद्रमदकारणके र्ततृफलके च| 

रन्दरवायव लि° इन्द्र वादु इन्द्रषायू् वायु यन्दयुक्खतवाश् 
देवता इन्दे ऽपि नानङ् तो देवते अस अश । इन्द्रायुदेव- 
ताके इविरादौ | रेन्द्रषायवपल्ः तत्तस्य तीयम्" 

अत०्ना० ५४,१,५,१९ “यदेनद्रवायबाखान् मातःखकने› 
४,४,१, १७ । 

रिन्द्रण्धि स्त्रो इल्दरयन्मणोऽपत्यं बाह्ञा० इञ् -रिलोपच्च। 
इन्द्रयम् नामकन्दपस्ापत्वे च्ियां डोप. । 

रिन्द्रहव.नि° रेनद्रहव्यख्य चनः कठा ° खण. यजो शुक् । 
रेन्द्रहव्यखःते । इन्द्रशन्दे इन्द्रहव्यकाधन' टश्वम् । 

णन्द्राग्न ति इन्द्राग्नो देवते अश्च अण्| इन्द्राग्निदेवता 

विरादौ | “एता रेन्द्राग्नी दिद््पा अग्नीषोमीया? 

यज्ञु° २४,८ “रेन्द्राग्नः संहितोऽधोरामः?' २६५८ । 

“शेद्राग्नेन धानेन" भा० अह० ६० क, | 
रिन्द्रापौष्ण लि इन्द्रश्च पूषाच दहन्े आनड् इन्द्रापूषाणौ 

देवते अख अण् उपधाऽतोखोपः1 इन्द्रापूषदेवताके 

विराटो । “रेन्द्रापौष्ण' चरुमिति" तण्तार ४,२, 

५,५ । “अखग्नापौष्णः रेनद्रा पौष्णः” कात्या ° १५,२,१४ 

एवम् रेन्द्रामाखतेनद्रावारंस्त्यादयोऽपि इन्द्र्बाङ्ति तत्न- 

देवताके इविरादौ विर । 

रेन्द्रायण इ० इन्द्रष्टापत्यम् बा० फक] इन्दरापत्ये शतः 

चठर्य अर् ०दज. । रेन्द्राबणक तेन निर्टन्तादौ विर 

रन्द्र ४ न्द्रस्य षत्यस् इञ । १जयन्ने रअच्टोने श्वाशि- 

अानरे ४कके च) मेदिनिः । तन काके | ^रेन्द्रिः बिक 

1 श्ट 



६ 

श्रा 

भखेस्तेखा:” रघुः | शयन्ते (कामस्तु कमलेलणः। 

रशेन्द्रिमभ्यहं यामाय वषेराशो विषोपमः” हरिव ° १३२ 

खण अजने “सभ्मोहनः शलुषहोऽन्वदेस्त्' प्रादुधका- 

रेन्दरिरवारणीयस्"? भा०्वि० ६९ अर । 

एद्दिय लि० इन्द्रियेण प्रशाश्यते ण् | !दन्दरिप्रकण्ये 

प्रत्य्चात्के न्तानभेरे तखदम् अण् | २१न्द्रियस्बन्वनि 

लि* “चतुश्च न्द्रियः सगः" भा” ४,१०,१६ स सगे; 

“नसचेन्दरियाणाञ्चे ति?" भाग १,१५.२६, उक्तः । स 

च तेजस “^तेजसानीद्दरियाण्येव'” भा० ६,२५.११; 

उकः | इन्ियभेव खथ. । ३द्ब्द्रिवे न०। “वेका 

रिकं तामसरसँन्द्रियं जे ' भाग०५,१४,१७ । 

पै न्द्रियक लि° ईन्दरिये प्रकाश्यः वअ । इन्द्रिप्रकश्चे 

$परल्च्चात्मके ्ञाने २तद्विषभे च “ख चषरिण्णमभेदं रेन्द्रि- 

यज्ञ इन्त नास्ति प्रयचद्यनवरुद्धोरिषय दति" शां० कौ 
भयथा मनोरथः खम: सर्व्वसन्दरियकं शषा" भाग 

७,२,४४ 
रद््रौ स्तौ इन्द्रयेयम् इन्द्रौदेवताश्खां वा आष छप् । 

१ श्याम 1 रच्देहायां तारायां शपू्ष्धां दिशि 9अल- 

च्छप्राम् तिका । बन्दरंवाङ्यं (राश्ारुसषा) रतरमा° 

दै्च्छौलायाम्"' राजनि° । रेन्द्रथब्ट्ोक्ता्थेधु च । 

र न्धार्यन तती इन्व खपनालापलयम् गडा फक् । इन 
नामर्षेगौनापत्ये स्यां टाप । (यैभमे २खाभिभवे च । 

सौन्धं विण इने शखः खामिनि वा भवः कु्यी° रय । १८्- | 

भावत एु० दभावतोऽपत्यस् शं 1 चरविभेदे प्रतोदशे' | 

^ङगेतत् पच्छ; प्राः शाञ्खय, प्रतीद्र्थसेभावतम्" 

शतण०्नरा० २,८,२१३} 

रिभौ खी इभ दभवाचकशन्दः अस्ययाः; प्रत्तार अणडोप् । 

¶इस्तिवोषख तायाम् राजनि* इभखेयम् अण. डोप. | 

शहस्तिसम्बज्िनि नि°) 

रोर लिणद्रायाम् यन्न थुं जले वा भवः रुणं | ! अच 

भे मण्ड २तत्पूण' बर॑द्यलोकस्छे शरदि म० ! “^तेदेर' 

भदौय' सरः'"खान्दो०ड° | “वत् तत्रैवं राच्च" वैन्यय 

रेरोभख्ड्स्तेन पू्पनेरम् भटौय' तदुपयोभिनां मदैकर' 

'हर्णत्पादकः सरः” भां | तैन रेरभिवयेकं' पदम् 

मदीयमिल्यपरं पदम् र र'मदोयभिन्ये कश् कलमं प्राना 

दिकभेव । शभूनिभवे ४जलभवे च ि* | 

एरका लिन्रर्क्ा+-भगाये कव्व दिख | एरकाभंवादौ बि) 

छोदावणं इण इरा छरा वनेषठदकं" यतं॑ठन भवः अथ । 

{ १५४८1 
रेल ड 

पूर्यैपदादिति षत्वम् । !न्द्रगजे रेरावति | द्रथा 
उदकेन वते न्दाघते कथ-खच् दराव्यः सशदस्ततै 
भवः अित्यव न्यायम् | ^चतेदनेचदर्भिसतु मदा 
कायच्लतः परम् \ देरावणणो मद्ानागोऽभव्रत् वलु- 

ष्ट्ताष्टतः'› भाग्रा०त्य० | तख चलोरसश्द्रोद्धवत्वे न 

चछचरास्चरो्गवत्वाभाषात् । सवरोवापरेयत्यात् वनष्ठदकमदख तत्रं 

भवः अण णत्वमित्यपि साधु । प्रागुक्ता चौरखाम्बक्ता- 

बयुत् पत्तिरू, काल्मनिकी छरासषद्र तद्याजातत्वात् । २४- 
मेरे “ववाद्किस्तच्चकसेव नान रावणकच्तवा' भाण्ड. 

ष्च | वश्णलोकदखने | 

रोरावत वि° इरा जलानि भून्ना सन्त्यख इरा+मठप् मयं 
वष्रायान् सदसत भवः अण । सदरजाते इनद्रभजञे | 

"प्राडरेख' पयो वाह" दय् देरावताविव" रेरावतास्फा- 

समेविक्षथ' हरिः"? रघुः । “देराशतश्फालनककवेयेगे' 
कुभा० “र्वन् काम' छरश्च बरपट परोतिसंरावतस्छ” मेष, । 

शनारङ्गे टचे 8 नङुचद्रुमे च गेदि° । ५पञ्चकलमाल्ना- 
प्रस्तारे च्छादिखषुके न्त्यगुसद्के प्रथमे भेदे पुर 

६ैकज् दोषे शलुधलमि मेदि ०। द्रावच्याः नद्याः श्नि 

शोदेणः ख्य । ऽमरस्यलभेदे भ ०! “बभूव परमाश्चानां 
लेरादतपये वथा^भाश्व०१६२य्ब ० तल भवः “धन्वयोपधा- 
दञ्" पा० वज । शैरावतकं ेरावतद््पधन्वदेयभने लि०} 

शिरावतौ सती षाः खन्यख भूम्ना मठम् मख वः इरावान् 
भेष: तत्न भवा षष् । शविद्छति । ६देरावत्तयोषायां च 

भेदि ° श्वटपलरोषचे राजनि०। ४पाञ्चालदेशस्ये नदीभेदे । 

रेरिण भण इरिणे षरे भवम् च्यण । रवणमेदे । (पाङ्का) 
राजनि° [स्तन भवः टक् । रमङ्गे ए° १्अन्नादौ तिर 

रेरेय नणद्रायामन्ने भवम् ठक् ।१अच्नपिषटभे भ्ये | इराभूमि 

रम्ब न° इय हितम् ष्यञ् । ५नाषोय्यस्तुषैरक; कुष 

मेहापद्ः परः| सन्ध भस्तख भव्जा ठ दग्धः चिप्न- 

न्तले सम्ब चाञ्जमश्च । रेर्म्य' इन्यादिग्नक्तान्वय- 

काचान्नीलीरोग तंनिर' चाञ्ननेन" छखतोक्ते अड्धनभेरे 

अञ्जनेन नेमे केपनेन । 
एल एणदलाया द्पत्यम् धिषाण्खण । !बधणुं द्रवि । 

“शोमष़त्ाह् धाट्राजंसललां जज्ञे पुष्धरवाः । जनयित्वा 

त' सा तभिला चद्य् म्नतां शता" हरिव ० १७८ 

दृडाशब्ट् व्टितिः । “^भट्ब्ता जन्निरे षेलादादुधी- 
भानमाव्छः । ठढामुच नाथु शतायुचधोवशोद्धताः" 
भाग का ७५अ० | षका इटो तसां भवः। रभे 



रश्व { २५४९ ) 

भङ्गे | इला मसद्वामां संमृ: चण | शकच्ररमदधे न ०] 

भलावाः एर्चिंव्यादर्दम् अश् । ष्यिकीजाते अन्न चै। 

“विं पथां पथि रस रेनवेदा याबु घः"'यज्०१६,६०, 

देव मच्नसभहमनघ्न' वा भिंशरति रेलष्टेतः मरोच्ृ्या भत- 
कारयोनदेकारौ । डलयोरंक्यात् रेडगन्दोऽप्यक्रायेषु 

ट लवालक रंलवालकमेष स्वीये अण | रङंगखके (लादुका) 

भगच्िद्रव्ये चब्द्रनि० | 

से खविल न" राजेदे । “भरेतश,पि दौरि मूरियया 
द्ि। तखाक्ञेमे च धर्मन्नो राजच्ौकपिल स्थः । 

सतश्च लविलाङ्ञेभे› भा० था०।६१अ० | यदिविद्यौावश्- 

बने | २कुजेरे च । ““वरासमगतः तत्र य्थैरलगिलि' 

तथा'› इरिविं ° १७७अ ° | रेड विडबब्दे,य्य् तरिः । 

रैलाक ति° रेलाक्य्य कालः कश्वा* खण यजोलोपः। 

शेडाक्यद्ाले । 

लिक $° दलिन्धां भवः ठेक वत् | द्लिन्धपत्य 

इंग्रन्तादिपितामह्े तसौ शाजनि ^द्लिनीमाम तदखासोत् 

शन्या पे जनमेजयं! । नेद्यगादिन्यधि स्ति च तस्ता 

अभ्यगच्छत | तसो: रोधो रार्जविधमौनेलः प्रताप 

वान् । ज॑ह्धंवादी परराक्रान्तशलख भार्ययोपदागवो | उप- 

हागवी प्वतान् लेभे चदरश्लं लिकात्मजात् | इुग्रन्तमथ 

शुष्यन्तं प्रवीरमनधे'तथा"हरिव ०३२ 

लेथ ए इलायाः अपत्यम् टक् । भौमे सङ्गे इलायां 

` भव; ढक् | रणलवालुके भन्वद्रव्ये न० शिवादौण शबा 

शब्दस्तु भादएुत्रोडापरस्तेन ततोऽेवेति भेदः । 

पश विण रैण्खेदम् अप. | दैयसंबज्विनि “छरखरिदिष ने. 

लो वद्धिनिष्छूतमेयम्' रुः “यो लोकबोरखमितौ धद - 

रयपम्" भाभ० ९,१०,६ । रवम यानेश्वरादयोऽ- 

स्तिया हप | शेथानो ^पूर्व्यत्तरवोरन्तराखद्भि 

'हेयानोक्रमतो रेश्लोत्तरापा देदमर्डले । नक तीक्रमते- 

रेषा प्रमया पिह्टमण्डले ` खटति; । ̂  शेान्यां मरण 

धशः निगदितः दिषलच्ण' खञ्जने ति०त०्बध र्यम् । 

कशरसम्बान्विनि लि "श्यमे योगमेञ्वरम्? भोता 

““शेश्रर' धलुरभाजि यश्चयः” रघुः रद््गायां स्त्री | 
रे श्वय्यै नरदैशवरख भावः ष्यज ) १प्रभृतवे “तकं निथाच- 

शशं प्रतिश्युखाव रावः” रघु० । इच्छागभिषातात्मके 

१ श्वरधमें श्छणिमादौ च ° रेशवथ्यग्य षमयस्य वी्यःख 

थसः चिलः” इति एरा० 1 रेरयञ्च हिविधं नितं 

मिनिश्ररादष्थानर्न्यः योगनं वा तल्लं नित्वेशवययेमं शरद 

रेश्वं 

शव भाविकम् “खाम्य' वख भिज्ञ नगत "खात ०| योभञश् 

बर: सातवकेयुयभेदेः यथोक्तम् “कध्यवसायो बहिरर्मनो- 
ज्ञानं विराग शैञ्रणेम् । खातविकमेतद्र पम् तामसम दा 
पर््यस्तम्"सां०का०। व्य॑-ख्यातद्चद् वाचस्छीतिना “हैर 

मपि बर्िघमेः य॑तोऽणिमादिप्राद्भावः। तताणिमा ख- 

शभावः यतः शिखाभपि प्रगिति । लिमा लंषुभाषः यतः 

खय भरोविमायेन्वा खर्यदोकं" याति। माह्िमा मद्तो- 

भावैः यतोमद्ान् संभवति । प्रा्भिरङ्गल्यय ख ष्य शतिं 

चन्द्रेम् । प्राकाम्यनिष्डानभिधातो यतोमूमाबन्मव्लति 

निमच्जति यथोदके । वित्य भूतभौतिक' वथोभवत्य 

वश्यम् | रैधिव" भूतभौतिक्ञानां प्रेभस्यितिमोषे 

यञ्च कामाठ्सायित्वं सर्यषेद्कल्यना यथाख सङ्ल्मो भवतिं 

भूषु तथैव भूतानि भवन्ति । अन्येषां निचय निचे तव्य- 

भंलुविधौयन्ते योगिनस्तं निशेतव्याः पदाथा निख्यभिति 

श्वत्वारः कं. त्विकी वेद्धा.” 1 

पतञ्चलद्छलभाष्यविवरणध कीरंणफलं सहित" तख 

खद्पादिक' दर्थितः यथा | “कायाकाशयोः सम्बन्धकं 

यमाज्ञदुढेलसनापत्त चाकायणमनसृ" ४१य्०। 

“यत्र कायेस्तलाक्षाथं तद्योवकाशदानात् काय तेनं 

शम्बन्धै प्राप्निस्तल छतसंयमो जित्वा तत्सम्बन्धं खषष् 

देखादिष्वापरेमाशुभ्यः शेमापन्ति' सन्धा लितेसम्बन्धो थं 

भषति लधत्वाञच ले पादाभ्यां विहरति ततश्लृषयगेनि 

तन्तुमते द्य रभिसष विरतिं ततो यथेटमाकाथ- 

भतिरश्थं भवतोति" भा. ४१। 

“कायाकाथसभ्यन्रुयमोदा लधुनि वो ठूलादौ लल- 

सं यमाद्धिमापत्तिः चेतेसश्ततृखमलघुतां रुन्येति सि. 

क्रममाह छले ईति" वि ४१। 

“"बद्टिरिकटखिता ठत्ति मी हा विदेहा तेतः प्रक्ाशावरणश्तय.” 
च्०““शरोराद् शिम नसो त्तिलाभोषिरेद्धा नाम धारष्ण शा 

अदि शरोश्प्रति्सखय भनोग ्िमातेण भवति क्षा 

कस्सितेन्ध च्यते यातं शरोरनिरपेच्चा बहिभूतदयौव सनमषो 

द्हि्टत्तिः- खु खल्नेकल्सिता । तत्र कख्ितया साधय - 

क्सितां भहाविदेहाभिति यया परशरोरागयागिशिन्ति 

योगिमः -त्तै्च धारणातः प्रकषाथात्मनोन् सत्वस्य यै. 

दावण क्तेयकम्पविपाकत्रयः रजखमोमूलः तख 

चचैयोभवति" भा° १२। 

''आधपरमपि परथरोरावेथेदधेवःयम हो धक्तस विपा. 

च्चयद्धेदः विदेहाभाह अरोरादिति | अक्द्िताना 



शेष्व [{ १५५०) णिश्डः 

भङाविदेहाया य ङप।यस्नत् प्रद्थनायः कल्पितां विदेहा- 

भासा यदौति। दत्तिमाल्न कल्यनान्नानमाल्ः तेन 

मद्ाविदेष्ामाह या त्विति। उपायोपरेयते कल्षिता- 

कख्ितयोराह तन्नेति | किं परशरीरानेशमालमितो 

भेत्वाह ततद्धेति| ततोधारणातो महावरिदेषाये मनसि 

प्रति सिद्धेश्च कम्पी च ताभ्यां विपाकबय' जात्यायु- 

भोगाः तदेतद्रजस्तमोभूल गिगलितरजस्तमसः सत्वमालात् 

विबेकश्यातिमालश्श्चत्माद्ात्तदेतदिपाकन्रय' रजस्तमोभूक- 

ता तदाक सद् द्विसत्वमाटष्ठोति ततृच्चयाञ्च निराषरणं 

योगिचित्तं यथेच्छं विहरति जानाति वि०^स्यूलसखद्प- 

शच्छान्वय येवतत्वसंय माज्ग तजय मू ४३ । ̀  "तल पा्थि- 

बाद्याः न्द्ादयोविेषाः सहकारादिभिर्णौः स्वृ्शन्देन 

परिभाषिता एतदुभूतानां प्रथमं पं हितोयं ख्पं खवा- 

मान्दं मूभिभूभिः ख रहोजलं वङ्किरुष्णता वायुः प्रणामो 

सव्वेतीगतिराकाशस्त्येतत् ख्पशब्देनोच्यते अख सामा- 

न्वद्य शन्दादयोषियेषाः तथाचोक्तम् “रएकजातिखम- 

` न्विवानानेषां धम्मेमाल्नव्याट ्तिरिति” सामान्यवियेषस- 

शदयोऽन् द्रष्व्यः। ह्शोहि षमः प्र्यद्ञमितभेदाव- 

अवाद्गतः.यरोरं दच्ोयुयं वनमिति ` णब्देनोषात्तमेद्ा- 

बदवालुगतः समद उभये देदमनुष्याः शमना रको 

भागो मनुष्य! दितौयोभागस्ताभ्यामेवाभिधोयते समः | 
= टि रि 9 + ५ । 

ख चमेदाभेदविवचित खानां वन व्राद्युख्ानां सङ्क खास्त्रवन 

जाह्ञखसंष'इतिस षुनदिंविधोयुतसिद्धादवयोऽयुतसिङ्ावयवश्च 

ुवरिङहादयवः मूहोवन सङ्कुदति । अयुतसिद्धावयवः सङ्कुातः 

अरोर ठर: परभाख्रिति । खयुतसिद्धावयवभेदाचुगतः 

भमूषो इव्यमिति पतञ्जलिः । एतत् खर्प मलयुक्तम् । अथ 
किमेषां सच्छङ्पं ? तन््ान भूतकारणं. तद्धैकोऽवयवः 

षरणाथदामान्धयिथेषात्ा अयुतसिद्वावयवभेदादगतः स~ 

दाब सूचेव ष्तन््ालायि एतत् तीयम् । अय भूता- 
गां चतुथं खूप" ख्यातिक्तियास्वितिशोलयुष्ठाः काय्येख 

भवाहुपातिनोऽन्वयगब्देनोक्ताः | श्चयैषां पञ्चमर्पभथ 

भक्वं भोगापवगां यैता शुरेषन्वयिनो शुणा्न्माल्भूतभौ- 
तिकेषिति शवे भधवत् | तेवरिदानों भूतेष पञ्ञ्च परञचङ्ूपेष् 

सुयमा तख खपदय खद्पदर्यनं जय प्रादुर्भवति तत्र 

पञ्चभूतखद््पाण्ि जित्वा मूतजयो भवति तच्जयाहत्छातु- 

शा{रिख्य द्रव गावोऽखय सङ्गल्पलुविधायिन्योभूतत्रकतबो 

शदन्ति" भा० | श्य.लद्च खद्धपचच मृच्छञ्चान्ययद्ाय- 

स्वञ्चति स्य.लसङ्पसुच्डान्ववाय'वन्वःनि तेषु स"य- 

मात्तच्जयः । स्थलमाह तनेति पाचिंवाः पार्चःया- 

स्तं जसा वायवोया अका्थोयाः शन्द्सखयंद्परसगन्धा 
यथासम्भवं विथे्ाः षडजगान्धारादेयः भोतोष्णाद्र, 

नोलप्रौतदयः कषायमधृराद्यः सौरभाद्यच्, एते डि 

नामद्पप्रयोजनेः परस्छरतोमिद्यन्तदति विशेषाः एतेषां 

पञ्च थव्यां, गन्ववच्लेचचलवारोऽश, ग श्वर खवजैं त्रयस्तं ज - 
सि. गन्धेरशद्छपवजं हौ नभख्छति, शब्द् णवाकाश्े | तत्र त 

दैडथा विशेषाः सहकारादिभिषेन््; स्य.खथब्ट्> 

परिभाषिताः शास्ते तत्रापि पाथिवास्तावद्धन््ः 7 “खा 

कारो गौरवं शौश्ं वरणं स्यौग्यमेव च! त्तिभेदः 

चमा काष्ठा काठिन्यं स्व्वभोम्यता"। अपां धमाः 

“ज्ञः सौच्छय्" प्रभा थोक माहव गौरश्च यत् । 

अत्य र्ता पपरित्रत्व' सन्धान" चोदका यणाः” | तैज- 

साधभा ' उदं भाक् पाचकं दम् पावकं लघ भाखरम् | 

प्रधवखोजखि वै तेजः पूर्वाभ्यां भित्रललणम्"” | 

बायवीयाधन्पाः “ति गयानं पति्रलनाचेपो नोदनः 

लस् । चरमच्छायता रौत्ता वायौ धमप: एवग्विधाः?'। 
आकागोया धमयाः “सब्बंतो गतिरब्यो विदम्भश्चतिं 

च लयः । ऋकाशधन््ा व्याख्याता पूर्ने विलचथाः 
षति | तत्र॒ च्चाकारप्रष्टतयो धम्यास्तेः सहेति अकार 

सामान्यविशेषो मोत्वादि । दितोयङ्पमाह | दितौवः 

खूप स्सामाज्यः मूत्तिं : सांसिद्धिक काटिन्टं, स्तः जलं 

सटञ्जलजपुश्निलाधानदेत्ः । वङ्किश्ष्णता यदन्ये. यं 

भौमे च सर्व्वत्रोव तेजसि समबेतोष्णतेति स््॑ञ्चोतद्भी- 

धानं योरमे द्वरिव्याभिधानम् | वाथुः प्रथामो वष्न 

शोलः तद् “चलनेन इष्यादौोनां शरोरखाटनेन च| 

सर्व्वगं बायुसासान्यः नामित्वमच्मोयते" सवतो 

गतिराकाथः सर्व्वन् शब्टोपलख्िद््थनात् श्रोला- 

श्वयाकाथगुखेन हि श्व्देन पाथिंवादिषन्दोपलग्वि- 

रित्य.पपादितमघस्तात् एतत् सद्पगब्देनोक्तम् ¦ ख- 

खधेव मत्या दसामान्वद्य शब्दादयः षडजाद्यः उष्ण 

्वःदयः शूक्लवाद्यः कषायत्वाद्यः हरभिल्वाद्यो म् 

त्यौद्.मां मेदाः सामान्यान्यपि भृत्यादोनि जम्बीरष- 

गसासलकफलडाद्नि रसादिभेदात् परष्छरः व्यावर्त न्ते तेबै- ` 

तेषाम् ते रसादयो व्थेषाः तथा ोक्तम्^"जजाःत सज 
श्वितानां प्रत्यकं एथिव्यादीनामेकंकया जात्या मूं केहा- 

दनां समन्वितानानेषां षडजादिधन्यीमालव्याटत्तिरिति । 

तदेव' सामान्व' भृन् ऋ विशेम चव्टादजर उक्वाः । 



छ 

ने षाह्धः ^सामान्धवियेषाशच्रयो द्रव्यमिति" तान् प्रत्या 

शामान्यविेषस्दायोऽनद्थने दव्यम् येऽपि तदाचयो 

द्व्यमास्थिषत तैरपि तद्मशद्ायोऽलभूयमानो नापङ्कोतव्यः 

नच तद्पद्कवे तदाधारो द्रव्यमिति भवति तस्ात्तदेवास्तु 

द्रव्यंन तु ताभ्यां, तत्बशरायाञ्च तद्ाधारभपरदरव्यषप्रल- 

भामे खग्वभ्यो पावस्खद्ायादिःच्ख तद्ाधारमपरः 

एथग्बिध' शिखर' समहो द्रव्यमित्य क्रम् । तत्र समह 

भाल्लः दूव्यसिति च्नमाप्रुत्तये समहवियेषोदरव्यलिति 

निीरयिवः समहप्रकारानाह । दिलोद्टोति यखादेवः 

त्च षमृहमातलः दरव्यनिन्यघं : | हाभ्यां प्रकाराभ्यां 

तिष्टतीति दिष्टः | एक" प्रकारमाड ! प्र्श्लमितेति प्रत्ब- 

श्लितोभेदो वेघामवयवानांः ते तथोक्ता प्र्यस्तलितभेदा 

च्दयवा यख स तथोक्तः एतदुक्घं भवति यरोरडक्तयुव 

बनथब्ट्भ्य: रमृहः प्रतोयमानोऽप्रतोता वयवभेदस्तट्वा- 

चकगन्द् प्रयोगत् सन एकोऽवगम्यते इतिगुतायुतसिड्धा 

अ्वत्वेन चेतना चेतनत्वे नवो दाहइरणचठद्यम् । युतायुत- 

सिद्ध वयवत्वच्चाप्रे बच्छते | दितीय' प्रकारमाह । शब्दे. 

नोपात्तभेदावयवादगतः समनः उभये देवमरष्या दति 

देवमनुष्वाः इति हि शब्द् नोभयशन्द्वाच्यख समह 

भागौ भिच्नावपात्तौ । नन्भयशब्ट्ात्तावद्बयवभेदो न 

प्रतीयते तत्क ध एात्त भेदावयवालुगत इत्यत्राह । ताभ्यां 

भागाग्यनेव समृोऽभिधोयते उभय शब्देन भागदयवाचि 

शब्द्सह्ितेन समहोवाच्यः वाक्य वाक्धारेवाचकलत्वा- 

दिति भावः | एनदःविध्य माह स चेति भेदेन चाभेदेनः | 

च विवच्ितमाह । अन््राणां वन बाद्यण्णानां खमद्धः 

दति । मेदएव. षषो्छतेः । यथा गर्गाणां गौरिति | अभेद 

रिवक्तितमाद्् । आखाख्पनम् । आखन्नाचच ते वनन्ति समुह 

शम् (हिनोरभेद्' विषच्चित्वा साभानायिकर्य{मित्ययः ; । 

िधान्रमाष्। स पुनर्दिंविधः बुतसिद्धावयवः समहः 

युतसिद्धाः एथक्षिद्धाः सान्तराला आवया यख स 

तथोक्तः यूथ. वमिति सान्तराला ह तद्उयवा एताश्च 

मादश्चादुतसिद्धावयग्रच समृद्ो दच्तोगौः परमारूरिति 

निरन्तरा तदवय साभान्यविगेषा वा सास््ादयोवेति। 

वदेतेष समहेष द्व्यभूत समह" निर्धारयति ऋदुतसिद्धति 
«ॐ © = 

तदेष प्रासङ्गिक' द्रवय' व्युतमाद्य प्रकतहठपरुहरति रएतत्- 

श्लद्छपमि्य क्रमिति । तोय पं रिव्ुः एच्छति 

अयिति ) उन्रमाह । तन्त्रमिति । तरटौकोऽवयवः 

घरिणामभेदः परमाथसामान्य भूत्तिः। णन्द्ादयोविषेषाः 

३८९. 

-ख्वतन्ह्ोभर्वतिद । तेषां 

छिव्यादिपरमा्वधोकारात्ततृकाच्च षशोकारस्ते न. यान 

{ १५५१ 1 रिष्व 

तदात्ानः अथयुतसिङ्खा निरान्तरायेऽवयवाः सामान्यधिचे-- 

षा्तदुभेदेषुदगतः रषदायः यथा = परमाण : खच्छः 
पम् एवं सवेतन्मात्रापि च्छ पमिति उपस. 

रति एतदिति । अय भूतानां चतुथ ख्प' ख्यातिक्रिया 

स्वितिशोलायुष्णः कार्य्यो खभावमदुपतिठमनुगन्तुः शीलं 

येषां ते तथोक्ताः अतणएपान्यशन्दनोक्ताः । अयैषां पञ्चमं 

्ूपसथवच्वः शिद्णोति भोगेति । नन्वोवभपि खन्तु- 

यणा अथधेवन्तश्तत्का्थांणां तु कुतो ऽयैवन् [मल्यत चाद । 

गुखा ति.) भौतिका गोषटादयः | तदेव" संयसपिषय 

छक्र षयम तत् फलद्चाह तेषिति । भतप्रलतयो- 

भतस्वभावाः” ४९ वि ॥ 

५“ततोऽखिमादि प्रादभ वः कायसम्यत्तद्धम्साऽनभिषातब्णडर 
ˆ (तल्लाऽखिना भवत्यणुः । लिला लघुर्भेषति । महमा 

सह्ान् भवति । प्राषिरङ्ुल्यसे णापि सछ,यति चन्द्रमसम् । 

प्राकाम्बसिच्छानभिषातः भूमावृन्यच्जति मच्जति यथोदके । 

बथित्वं भूतभो तिकरेषु यथोभव्त्यखावश्चमघान्ये षाम् ईथित्व' 

तेषां प्रभवाग्ययब्यृहानानो यञ्च कामावसायित्व सत्य 

सङ्कल्यता यथासङ्कल्पशषयाभूतप्रशतोनामवस्यानम् । न च 

शक्तोऽपि पदाथविपर््याख करोति, कख्मात् अन्यख यथा 

कामावसायिनः पूर्वखिडख तथा भूतेषु सङ्कल्पादिति | एता- 

ग्य्टारखर्याणि | कायसम्पदच्छमाणा तदम्प्ानभषातच 

षरष्वो भृत्तया न निरुणद्धि योगिनः, शरीरादिक्रियाः शिवा - 

सष्यहुविशतीति, नाप; स्िग्धाः को द्यन्ति, नाग्निरुष्णो- 

दहति न॒ वाबुः प्रणामो वद्ल्यनावरण्णत्रकेऽष्याकाये 

भवत्याढतक्षायः विद्धानामष्यदश्योभवति" भा० । 

“सङ्कखादविधाने मृतानां किं योगिनः सिध्यतीत्यत खाद् 

श्यिलकंयमविजयाञ्तलः सिद्धयो भवन्त्या 

तल्लाणिमा {महानपि भवव्यण्ः । लचिभ्ना महानपि 

खषुभत्वेोकातृल वाकाश शडरति । महिमाऽ 

ल्मोऽपि नागनगगगनपरिमाणो भवति | परात्चिः ४सवे- 

भावाः सन्निहिता भवन्त योगिनस्तद्यथा भमि एवा 
द््यपेष्प ष्णु यति चन्द्रमसम् । स्छद्पस'यमविजयात् 

सिद्धिमा्। प्राकाम्यमिच्छानभिधातो ५¶नाखद्पं भूतख्वद्प 

मू त्यौदिभिरमिहयते भूना३न्वञ्जति मच्जति च ययो- 

दके! सच्छाविषयष'यसजयात् सिद्बिनाह वशित्व' भू- 

तानि थिव्यादोनि भौ विक्ञानि गोषटादीनि तेषु वथो 

त्ववश्यं तत्क।रणतन््यालः 



रेव { १५५२ | 

यथावस्यापयति तानि तथावतिषन्ते इत्यथः: । खन्वय- 

विषयस यमजयात् सिद्धमा ईशितः ७ तेषां भूतभो- 

तिकाना भिजितमूलप्रकुतिः सन् यः प्रभव उत्पादो.यज्चा- 

पायोविनाशो यश्च व्यूहो यथावद्वस्याख्पः तेषामोष्टं । 

अयउत्त्वसंयमात् सिद्धिमाह । यञ्च कामावसायित्वं र्सत्य- 

सङ्कल्यता गजितयुखाथं बतत्वो इ योगो यद्ुयदधंतया 

सङ्कल्पयति तत्ते प्रयोजनाय कलते | विषमष्य्डत- 

कार्यये सङ्कल्य भोजयन् जोवयतीति । स्यादेतद् यथा 

अक्तिविपव्यसङ्करोत्येव' पटायविप्थासमपि कच्माच्न क- 

रोति तथाच चन्द्रमसमादित्य कर्थात् कुञ्च सिनोवालौ- 

मित्यत आष न च शक्तोऽपोति। न खल्वेते यत्रकामाव- 

सयिनस्तत तत्रभवतः परभेश्चरययान्नामशिक्रमिट्खत्ष- 

न्ते) वस्तुपद्। थानां जा तिदे थका ला वस्याभेदेनागियतख- 

भावा इति युज्यते ताञ्च तदिच्छानुविधानसमिति। 

एतान्य्टाःशर्याणि तङ्म्प्रानभिवात इति अणिमादि 

प्रादुर्भाव इत्यनेन तडम््रानभिषातसिडौ पुनरूपादानः 

कायसिद्धिवत् एतत् स्तो निबद्धसकलविषयस यमफल- 

वच्चन्नापनाय | सु गमंमन्धैत्'' ॥४8 परि° । 

वेदान्तिमते निश्चयं मीश्चरखेव योगिनान्तु रेचययं" 

तदधोनलित्यतोन जगत्सच्जंने तेषा शक्तिः । यथोक्त 

शारीरकद्धनभाष्ये ष् 

“जगदा पारवजं प्रशरणादसन्निहितत्वाञ्च "० । “ये 

सग॒णन्रह्यो पासनात् सहेव मनसे रसायुज्यं व्रजन्ति किच, 
शषाः निरवपहर्नशर््यं' १ भवत्याहो स्वित् सावसदसमिति 

संययः । किन्तावत् प्राप्न निरडुथनेवेषाने चये" भवितम- 

दृति“खाप्नोति खाराञ्यम्”..सरव्वेऽष्मौ रेवागलिमावड्न्ति" 

“तिषा सर्वेषु लोकेषु कामचःरोभवनोव्यादि" अतिभ्यः । 
दत्व" प्राप्रे पठति जगङ्ापारवजं मिति | लगड़त्- 

पत्यादिव्यापारः वजं यिल्याऽन्यदणिमाद्यात्कमे ययः 

शुकानां भवितमङ्ति जलगदव्राप्रारस्तु निल्यसिडखटेवेश्वरद । 

कुतः ९ तख तत्र प्रहसतराद्षच्रिहितत्वाद्चेतरेषाम् । 

परणषडोश्चरो जगद्वव्रापारेऽधितः तमेव प्रल्योत्- 

पत्याद्युपदे शा द्वित्यगब्द्निबन्वनत्वाच् 

स्ताषनपून्वकभितरेषामादिमदेश्चयः शूवते तेनास 

चिद्ितास्ते जगदापारे। समनस्कत्वादेष चंषामनेक 

भवे कय चिन् स्थि्टनिप्रायः कय चत्सडहाराभिपाय 

दूत्यंव विरोधोऽपि कदाचित् सात् । थ करचिद्सङ्क- 

चऋभन्वन्यष्य शक्कल्य इ्यविरोधः समर््येत | ततः परर 

तदन्यो षणि ज- 

डि 

भेश्वर त तन्त्रत्वमेवेतरेषाभिति व्यवतिष्ठते” भा० | 

रोषमस् व्य खश्ित् वतृखरो नि] वत्तमानवतृसरे। ततः 

भवायेश्यल. ठट च । रेषमस्तन तङ्कवे स्तिया छेष. । 
४०। 

प्चत्यप. | रेषमसतय॒ तलार्ये लि* च्ियां टाप । 
ह 

रएोषोक न° दषोकमेष खाथ" अश. | इषोकाशन्दा्ये | 

ए षुकारि इ० द्षेकारस्यापत्यम् दज. । थरकषारापत्ये तख 

रिषयोदेथः भज्गल् । रेएक।रिभक्तं तदविषये देये । 
ए षुकाय्यौदि उ ° पाणिनये विषये देऽ भक्तलप्र्यनिभिन्ते 

शन्दगण भेदे । सच गणः "'रेषुकारि, सारस्यायन । 
चन्द्रायण। इयाक्षायण | तदरात्तायख । ऋौडायन । 
जोलायन । खाडायन] दासमिति दासभित्रायख शौद्रा- 

यय दरालायण, शायर्डायन । ताच्छावव । शौश्वायय । 

सौवोर । सौषोरायख | शयशर्ड । शौण्ड । यार्ड | 
वेश सानव । वंश्चघेनव | नड | ठर्डदेव । विच्च टेव | 

सापिख्डि” । 

रोष्टिक इ इ्ेव्यांख्यानो पन्यः इग चकत्वात् ठक् | इट्य 

ख्याने १यन्ये इटाय हतम् ठक् । इटख््पयागादे- 

शिते २अन्तर्धिद्के कमभेद ^दानधम निषेबेत निल्य- 

मेटिकपौत्तिंकम्” मलः । ̀ अस्ति तावत् प्राचीनं थथाला 
त्धामाहवनो याद्यग्नित्रयम दिकयेदि''यज् ०५.१९ वेदद् 

द्यं प्रभवति ठक् । शद्रटिसाधनसमधः प्रयोगे च | “र~ 

जसानणब्द्देष्केष्, निगमे" आआच०रौ° ५,१९.७, । 

तेषां समावापादि यथाधेमभिधानमेर्के तन्त्रे” ४,१,९. { 

एेहलौकिक निग इहलोके भवः ब्ज. दिपदद्चिः । ब 

शोकजाते “रेह किकमेवेह उताहो पारलौकिकम्” 

भाग्व० १८१ ° | “रेहलौकिकभी हन्ते मांसषथोण्ठित- 

व्वैनम्” भा०व५११८ ० | स्यां ढोप.। 

रोडिक लि द्ह भवः कालाद्टज् । !द्हलोकभवे रैस्टष्टोत- 

शरोरसम्बन्विने सक्चन्द्नादिद्धखादुभवादौ च । “ङ्घनि 

द्, मवदे डकाथेधु च्टेष्” भाग०५११४१३२ । “यथे हि- 
कारद्िककामलस्पटः” भाग० ५,१९.१४ | इह विदितः 

ठज. । शप्हविदिते ४“.रहिकन्ह्मक्षपतेदांहादिनिषेधादं 
जन्मान्तरीणतत्पापवत ए सहमरणेनोद्धारः'' श्ुन्तर 

र्षु । स्यां ङोप.। 

दति वाचस्पलये रेकारादिशब्द्ा धैसङधलनम् 



श्रोकिं 

ओ 

ओोकःरः खरषखभेद्ः करटौऽस्थानयोरुच्धाय्यःः दीर्ः 

दिमान्रल्वात् स तस्तु लिमात्र 

स्वरितभद्ः प्रत्य कमलुनासिकाननुनासिकाभ्यां 

चोद्ात्तालुद्ात्त 

द विध्यात् 
मद्विधः तथा तोऽपि षडयिः एवं दाद्शविधः। तपरत्वे 

कारपरत्वे च खद्पपरः | तन्ते तख वा चक्नशब्दा वर्णां- 

भिधाने उक्ता यथा “आकारः लल्यपीदूषौ पञ्चिमाखः 

तिः खिरा । सद्योजातो काचवदेगो गायनी द्,षैज- 

क्रक: । आप्ययनो चोद्खंदन्तो लच्छोर्वाणोषखो दिजः । 

उदे श्व दथेकस्तोत्रः केलासो वद्वाच्चरः । प्रणवांशो 

जद खतरमजेयः सव सङ्गला । त्रयोदशो दीर्घनासारति- 

नायो दिगम्बरः | बलोकयविजया प्रत्ना प्रीतिबोजादि- 

कभियो? द्ति। 

+“ज्वालारौौकारगा न्या भोमा च मन्तमालिनं)" | तख- 

ष्योयद्प कामधे्तण उक्त यथा| “खकारः चञ्चला 

पाङ्कि, पञ्चटेषमयं सटा। रक्तविदयुज्ञताकार लियुणात्ना- 

नमोख्चरम् । पञ्चप्राणमयं वशं नमानि देवमातरम् । एतदहं 

मह्ेथानि | खयं परमङ्ण्डलोम् ' । 

ओ अव्य उ-षिच् । !सम्बोधने रखाह्ञाने श्खरण 8अ- 

हकल्मने च मेद्० | ५ बह्मखि पुण एकाच्चरकोषः | 

ओकं इ च्य कः । पक्खि रेटषले 

शश्चाश्रये च । (अनोकशायी लघुरल्सप्रचारञ्रन् टेथा- 

जेकचरः स भिक्त भाग्ा.९१अ० । उच भावे षञ् 

कुः । 8 समवाये च | आओकाय हवि यत् । खोक्य नि- 

वासाय डते लि° “ज्योतीरथः पवते राय क्यः” 

कण ९.८३,४५. । | ( उकण ) केयकोटे शब्द् र । 

श्योर (णि) उ उ-विच चौ: खन् कणति कण-चखच्-इन् वा 

श्रोकस न°उच-खचन् न्यङ्गादित्वात् कुत्वम् । !य्य्े रच्या- 

यमात च । `यख्खिचिन्द्रः प्रदिवि बवाहधान अको दधे 

जद्यख्यन्त्च नरः” क° २,१९.,१ । “धवं्जिन् देवा खो- 
कांसि चक्रिरे” १,४०,५ । “लोध्राणास्च शुभाः पाये! 
गौतभैकःसमोपजाः” भाग्स० २० । वनौकसः लिदि- 

ओ बौकसः दिषौकसः जलौकस इत्यादि । 

श्रोकिवस् लि उच समवाये कठ बेरे नि० । सम्बेते 

*""आकिवांखा छते सचा” ऋ ०६,५९,१ ! ओकिवांसा 

 चयोवांसौ समेतौ” भां* । 

तद्धिष्ठारदेवता च तन्रैबेक्ता 

उच--घ 
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श्रोकुल ° उच-उलक् न्या जनि कु खईाग्निदगधं अ- 

पकं गोधूमे (डा) ˆ ओोङृशस्तु गरुड ष्योमधरो बल- 

कारकः | रक्रपरत्तापड्ः क्िग्धो इद्योमदविवद्भन 

राजनि०) [ गौ°डोष् । (उक्गण) केथकोटे शब्दरता ° । 

ओकोट्नो स्त्रो खोक आचयः मूबदपम् अदनं भच्छं यखाः 

ओक्कणो स्त्रो उच्-विच आक् सतो कणति कण-अच् 

गौच्डगेष् । (उकुण) केशकोटे शब्द्रल्ा° । 

आख थोषे साम्ये अक० भूषणे वारणो सकण्म्वा० पर 

सेट कर दित्। ओखति खौखोत् आओखाम् बभूव खास 

चकार | श्ाखितः ओखनम् । खः णिचि खोख- 

यतिते भा भवानु श्रोचिखत् त ऋदिन््वात् न खः । 

उपसर्गाषर्णात् परद्धपम् प्रोखति परोखति । 

्रोगण निर अव- गण्यते अवग कर््खि चञयें क सम्प्र 

अदगर्े अधरतय गणये । “मड व्राधन्तच्मोगण्ास इन्द्र" 

चद०१०.८९.,६५ { “बलं सन्यादोमोयः” हह ०्ड० । 

ओगोयस. लि° ओओजोयण् बेदे नि । अग्यन्तौजखिनि | 

स्लोघ एु°उच-वज. एषो °च । पसमूडे,९जलमेगे, दद्र तन्धादौ 

४अआाध्यात्मिक तुरिम्देच सा च तुदिः प्रनज्चायां चिर- 

कालसमाध्यद्ानेन या दिः खाकालाख्या तुट्रोषद्- 

च्यते" इति सां०प्रन्भाण्डक्ता। दयं त॒टिः सां०्को० 

मेधत्वंन परिभाषिता वथा “प्र॑ज्छापितेन स्योनि- 

वाण्देति सषा च कालपरिपाकमपेच्छय सिद्धिं ते विधाखति 

ख लठत्तप्रतवा तेनेश पेषे यातिः सा कालाख्या मेष 

उच्यते” । कचित् पुश्लके मेष इत्यत्र ऋष इत्येन पःठः । 

तल जशबैगे ““आओषवाताृतं वीजं यख्य चेते प्ररोहति" 

मतुः । ““भङ्गोमद्छा विरचितषषु स्मि तान्तजंखौघः” 

मेष० । ^धुनरोषेन दि युच्छते नदो” कुमा । समे ` 

“ख रीग्याच्जि^तमर्योवमवाष्य कुङ्षत्तमः” भा०व० २५५ 

छ० ^गज्ञभाजिरथौचेन बलेन मद्ताऽगमत्” खा 

११२० श्परम्मरायास् &उपदेथे मेद्० परञ्यराऽवि- 

च्छिन्ना सन्ततिः"“तोद्ीवभक्गिष्ठइ दन् "भाग ० ४,१२.११ । 

भ्रोघरथ. ° रओषिवतो नृपते; षते । “खयोवधाच्राम नपो 

नृगख्धासोत् पितामहः | तस्थाथोवकवतो कन्या घुवदोष- 

रथोऽभवत्'' भाग्चतु° २० | 

श्रोघवत् लि चोषः जलवेगादिरसतयस् मतुप् श्छ. वः । 

१जलवेगादियुक्ते च्ियां डप् । “दषा सरतो रम्या- 

दिव्या, चोघवती नद्।*भा०व०१३९. । गनृपख्छ पिताभद्े 

रकपमेटे {-9। ९तठ्कल्धायां स्तौ केप साच भरुरान्चया 
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दिजर्ूपधर धमी ङ्पातियिः अत्मपरयन्तप्रदानादिख्पपरि- 

चरणेन तृषटघर्मवरेण अङ्गदेन लोकानां पावनां 

गदीत्वमाप्रा इति तन्नामप्रसिद्धे करुकतेत्रस्य रनदी- 

भेदटेःपि। तत्कथा भाणआखतु° २० यथा “त्यां सम- 

भवत्षच्लो नान््ाण्नेयः छवद््थनः । चदथैनस्तु पेण 

पूेन्दुखडथोपमः । अिगरेषाध्यगात्सव्वे परः बह 

सनातनम् । आयौववाच्नम न्छपो न्टगस्यासीत्मिता- 

भद्ध: | तखाथौषयगी कन्या पुन्न्चौषरयेःऽभषत् । 

ताभेाषनान् ददौ तौ खयमेषवतीं छताम् । छदभथनाय 

विदुषे भार्याये देष्पिणोम् । स ग्टहस्याश्रमरतस्लया 

सद घद्र्भनः । कुरत्ेत्रे ऽवसदराजन्रो वत्या समन्वितः । 
ग्टहस्यञ्ञायजेष्व मि शग्युमित्येव स प्रभो ! । प्रतिन्नासकरो- 

होमान् द्प्रतेजा विशा्पते ¦ | तामधौषवततीं राजन् ' 

स पादकद्ठतेऽनवोत् । अ^तयेः प्रतिकूलः ते न कत्तव्य" 

कथञ्चन | येनयेन च तुष्येत नियमे त्वयाऽतिथिः । 

आष्यात्मनः प्रदानेन नते कायां विचारणा | रतदूत्रतः 

मम सद् हृदि संपरिषर्तते | ग्टहस्यानाञ्च श्रोखि ¦ 

नातियेव्विंद्यते परम् । प्रमाणं यदि वाभा ! वचस्तेमम 

ओभने | | द्द् वचनभव्यप्रा दत्व" धारवेः ख्दा। 

निषृक्रान्ते मयि कल्याणि | तथा सन्निहितेऽनघे ! । नाति- 

चिल्ले ऽवमन्तव्यः प्रमाण" यद्य त | तसनव्रवौदेाषवती 

तथा मूर्तिं लताञ्चलिः। नमे त्वदइचनात्कि्धिद्कर््तंव्य' 

कथञ्चन | जिगोषमाणस्तु च्रे तदा श्य, घदर्थनम् 1 

एठतेाऽन्वगमद्राजन् रज्धुन्वेषो तदा सदा। र्ध्मारयंन्त॒ 

गते तस्िन्नग्निपुच्े द्थने ¦ अतिथयर्बद्यणः त्रीमां- 

स्तमाद्ौवयतीं तदा । आतिथ्यः रतनिच्छानि त्वयादय 

वरवर्णिनि ! | प्रमाणं यदि धद र्ट्हस्याश्रमसंमतः। 

श्त्युक्ता तेन ग्रिण राजपुक्लो यथखिनी | धिना 

प्रतिजया बेदेक्तंन तिथाभ्यते ! | खसनद्ेव पराद्य 

तखल दत्वा द्विजातये । प्रेवद्ौषवतो विप्रः केना 

कि ददानिते | तामनब्रशोत्तता विप्रो रालषन्नीं द् 

भमाम् | त्ववा सभार्थ: कल््याखि ! निलन शह्नदाचर । 
यदि प्रमाण ध्वंसे र्टडस्याश्रमरंमतः | प्रदानेनात्मनो 

रान्नि} कठुमहसि भे प्रियम् | सतया उन्यमानेाऽ 

न्य रोद्धिःनपकन्यया | नान्यभाकप्रदानाल्य तखा ब्र 

वरं द्विजः | खा त॒ राजघ्ठता शूटत्वा भवतु चनदन: । 

सचेति चव्छमाना सा तश्वाव द्िजेप्रभस् | तते विद्धख 

विप्रभिः खा चभर्पायेथ ड । संत्य भक्त कनः ग्टद्- 

स्थाश्रमकाङ्खिणः | अये नष्टपादाय स पावकिरुपागमत् । 

स्यना रौद्रभावेन नियः बन्ध् रान्वितः | ततस्ता 

समागम्य ख" पावकषद्तस्तद्ा । तां व्याजहारौववतों कालि 

यातेति चासङत् | तख प्रतिवचः सा त भन्नेःन प्रददौ 

तदा । कराभ्यां तेन श्प्रिण स्या भत्रता षती । 

उच्छिशाख.ति मन्वाना ल्ज्निता भतंर च) दरण 

मूताऽभवत्घाध्वौ नचावाचाऽय किञ्चन | खय तां षुन- 
रेकेद' प्रोषाच सच्द्थनः। कसा साध्वौ कुत याता- 

गरोयः किमतो सम | पतिव्रता सत्य्ला नित्यः चेषा- 

जंबे रता | कथ न प््यरेव्यय सयमाना यथ। रा । 

उटजस्थस्तु त" विप्रः प्रद्यवाच द्र्नम् । अतिथि 
शिङ्विखंप्राप्रं बाह्मणं पावकेः च माम् | अनया उन्दयभा- 

नेह" भाग्या तथ सत्तम | तेषेरतियिशत्कारतरद्तरेषाः 
ता भया | अनेन विधिना सेव मामञ्धुति शुभानना । 

अरद्धप' यदतरान्यत््कवान् कत्तं महति । ब्रूट श्वर इस्तसत 
स्ढद्यस्त" पे समन्वगात् । होनप्रतिन्न मतन" बधिष्यनोति 
चिन्तयतु | चद्र्थनस्तु मनसा कम्पा चषा गिरा। 

त्यक्त पेखयक्तमन्य् च खयमानेाऽजकीदिद' । चरतः तेऽस्तु | 

विप्राय } प्रीतिष्धिं परमा मम । ष्टहस्यसय त॒ धर्मम. 
पयः शस्माप्नोऽतियचिपूजनम् । आअतिधिः पूजिता यष्ट 

ग्टह्ख्यस्य ङि गच्छति, गान्यश्तश्षात्परोा ध्र दति 

प्रमां नोषिणः) प्रा हि भम दाराच्च यद्खान्यदि 
द्यते बद । अतिथिभ्यो मया देयमिति मे व्रतमाहितम् | 

निःखन्द्ग्धि भया वाक्यमेतन्द सद तस् । तेनाह 

विप्र । सत्येन खथमात्मानमालमे | एयिबो वायुराकाश 

मापो ज्येतिञ्च पञ्चमम् । बधिरा मनः काले दिश 

खव गणा दृश | नित्यमेते हि पश्यन्ति देद्िनां देष- 

संश्रिताः छतं दष्ठतं दापि कम धश्ष्टतां वर । 

येषा नाता वाणो मयाद्य श्छदौरिता। तेन सेन 

सां देवाः पालयन्तु टहन्तुषा । तेन नाद् समभवद् 

सर्शाद्धभारत | । ऋत् सतुभिचटेवं नेतन्विथ्येति सदत: | 

खटजातत्, ततस्त ख चिचक्राभ घ वै दिजः | वपुषा याच्च 

भूमिद व्याप्य षायुरिबेद्यतः। खरेण विप्रः चेच्येष 

नील्लोौकाननुनादयन् | उवाच चैन धमन्त पूवव मामन्त्रा 

नामतः । घर््रोऽहम खि भद्रन्ते जिन्नासाध' तवानघ !। 

प्राप्रः सतदुद्च ते नात्वा प्रीतिश््ः परमा त्वयि} विजि- 

तञ्च लया खयुर्खोऽय त्वाममगच्छति । र्.ान्वेषी तष 

सदा त्वया तदा वथोतः, भ चास्ति शङ्धिश्मेाको 
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कष्यचित् पुरुषोत्तम, ! प्रतिव्रतामिमां साध्व तवेदोत्ति- 

ठमप्यत। रत्तिता त्वह शरणा पातित्रयगुरेश्तया | अषटष्या 

सद्यिः न्ुयात्तथा तन्नान्यध। भवेत् | एषा हि तपसा 

स्न संयुक्ता ब्रह्मवर्दिनौी | पावनायंद्च लोक सरि- 

च्छ्रा भविष्यति| अनेन चतदन लेकांस्वमिद् 

पत्यसे | आडष्नौषवतौी नाम त्वामङनाल्याखति" 

ओड्र उ०ओोम्+खद्धपे क!रप्रच्यः । प्रणवे । ̂ प्राणायासै- 

श्तिभिः पूतस्ततच्रोद्धारमङति” मनुः | ““चखोङ्कारश्षाय- 

शब्द दावेतौ बरह्मणः एराणषुरा० अधिकम् ओम् थन्द्- 

बच्छयते |“ ओडर पूवयेस चाये परञ्ादेदमधौयतेणदति ख्टतेः 

५तख् दार्मितयद्ाद्न्यं यन्नदानतपःक्रयाः। प्रवत्तेन्ते 

विधानोक्ता" इति गौतोक्ते: “खवत्यनेह्ध,त' सव्वं म्” 

श्युक्ते च ओड्र सव्वं कन्मोरम्धादौ पाद्यत्वात् चखार 

म्धसाधनत्वेन रचारन्भ । सप्रानां सामावयवानां रप्र 

यमावयते च | उद्गोथगन्द् ११७० ० सप्रावयव- 

सामानि दण्यानि | ओड्रः तदाकारः असत्यख 

ऋच् | काथोस्ये श्शिवलिङ्भेदे “'च्ो्धार प्रथम" लिङ्ग 

दितौयन्त॒ लिलोचनमिति' काशोख्यवत्टूंशप्रधानलिङ्ग- 

कथने | तदाविभावकया तल्लौव ७२अध्याये 

“यथे्कारसय लिङ्गखय प्रादुर्भाव इहामवत् | एरानन्द्वने- 

चत्र बह्यख्ण शिञ्व्रोनिना | तपस्तप्रं मड्ादेवि! समाधिं 

दधता परम् । पूं युगखसे ऽथ भिनत्वा पातालसप्रकम् | 

उदतिष्ठत् षरोाज्योतिविद्योतितदहरिन्सखम् । यदन्त 

राविरभव्न्निर्व्याजेन समाधिना | तदेव परम" धाम 

बह्िराविरभूदिषेः । अभूद्खटवटाशब्द्ः स्फटितेा भूनि- 

मागतः | तच्छन्द्दषटजद्येधाः समाधिं क्रमतोषशो | 

खटा; ज्यत तत्सानौ याबडुन्कल्य लोचने । घुरःप- 

खाद्द्र्णाखे तावदन्तरमादिभम् । आकर सत्वसम्मच्तश्टक- 

चेन खटटिपालकम् । नारायणात्कः सा्तात्तमःपार 

प्रतिष्ठितम् । चोद्धारमथ तखा रजष्पं यजजं निम् । 

शिधातार' समस्तस्य ख्लाकारमिव वचिन्नतसम् | नोरः 

ध्वान्तसङ्धेतसदट्नाभः तद्स्रतः । भकारः सष ददर्थाय 

लमोर््प जथेषतः। शाज्नां योनि" ले डतु साद् 

द्रखखद्छपिणम् | अथ तत्पुरतोधाता व्यधात् खनयना- 

व्तिथम् । भिच्वर्ूपमयोक्धारः सगुणचःवि निगु यस् । 
ऋनाख्यनाद्पदनः परमानन्द् विहम् । अन्दमह्मति 

दत् यातः सर्व्ववाश्मयकारणम् | खथोपरिटाच्ादख 

सन्दूरूप परात् प्रम् । कारण कारयाकाञ्च जगदा- 

९२ वा०्भागर 
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सङनः प्ररम् | विधिविलोकषयाञ्चकं तपसा गोचरो- 

छतम् । अवनादोमिति ख्यातं सर्व्वखाख सखभावतः। भन्न 

खन्नयते यस्मात्तदोभिति यद्ैरितः। अद्पोऽपि खद्पाख्यः 

स धात्रा नेल्रयोःकखतः| तारवेद्यद्धवाम्भोधे : खजपासक्त 

सानसम् । ततस्तार इति ख्वातोयस्तं बद्धा व्यलोकयत् । 

प्रणयते यतः सव्व परनिव्वांणकाखकेः । सबेभ्योऽ- 
त # £ नं 4 

भ्यधिक्स्तस्मात् प्रणवोयः पकोत्तितः। सस वितार 

षुरुषः प्रण्मेद्यः परम्पद्म् 1 ऋतस्तः प्रणवः शान्त 

प्रयक्तोढतवानु विधिः । ब्रयौमयस्तुरोयेयस्तुर्याती- 

तेऽखिलात्मकः । नादविन्दुष्ूपो य: स प्रौल्ि हिजगा- 

निना । प्रावर्तन्त यतेाेदाः साद्धाः सद्य योनयः। ` 

स बेदादिः पद्मभुवा पुरस्ताद्वलेाकितः । टषभोयस्हिधा- 

बह्धोरोरवीति मष्ोद्यः। स नेतरविष्योचक्रो सरमः 

परमेषिना। श्टङ्गाश्चत्वारि यस्धासन स्तासनुसप्र एव च। 

ह्व शोषे च त्रयः पादट्ाः सर देवेा7िधिने्तितः| यद॒न्त्ली- 

नमखिलं भूत" भाति भवत् पुनः । तदीज बीजरदहितः 

र्. हणेन विलोकितम् । लीन' खग्येत यल तदानद्यस्तम्भ 

भाजमम् | अतः सभाज्यते सदधिर्यल्िङ्ग तदि्लोकितम् । 

पञ्चायत भासन्ते पञ्चनरद्ममयं हि यत् । अआदिपञ्च- 

ख्छदख्पः यन्निरंच्ति बरह्मणा ह तत् | तमालोक्य ततो- 

बेधा लिङ्कखूपिणमो चरम्” । अरे श्वरोऽप्यत । ४यद्ख- 

शक्तिभेदे स्तौ लिका° | व्रणऽख्यादेः परत्वे परद्पम् । 

ओज बले अद° च॒रा०उभण अकर सेट् | आओजय-ति-ति 

च्छौजिजत् त खोजयाम् बभूव अस चक्षार नके | ओजितः 
श्रोज इ° ओज-अच् । “आओओजा$थ युम्सं विषमः समञ्च” | 

च्या० त° उक्तं मेषःदोनां दुाद्थानां सध्ये {चखयुग्मे 

विषने राशौ यथा १,३,५,७,,११.अब्ग ्ोधिता मेष- 

भिश्नसि'हृतुलाधनुःकुश्भाः अजरा गयः “ओजे रवीन्दोः 

समष्न्द्रव्योः” नौलण्ता° | चोजस् शब्दोऽष्यत न° । 

म्कुजारकिंगुरसौम्यानां भागाः शुक्र चच क्भात् ! पञ्च 

पष्टा्सप्रोष प्नयमेाजवा राशिष 'ज्यो.त०अत चोजेष 

राशिष, द्यव ऊचितृपठः | २्चयुग्मम।त्रे {विजोड) 

च ५भल्रयभेाजगत' गुरणा चेत्” ५“येजे तपरौ जरौ 

शुरूषत्” इव्यादौ अयुग्मपादे प्रयोगात् 

च्रोजस् न° उज् बलोषे यणः। १्दीप्रौ रचक्दम्भ, 

शप्राणवबङे, ४ प्रकाशे ,\५स। मथ्य" शब्येतिषोक्तो ब्रयमढनो- 

यादौ विषमराशौ, ऽचस्त्ाट्वौ यदे ८थ)हतेल शि तने. 

न्द्रियाश्ल €पाटवे, १ -काव्यगुखूमेदे, ११गौशराज्रो्याम्, 
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वैद्यकोक्ते, “भ्रमरः फलपुष्पेभ्यो यथा सन्धिमयते मधु । 
तद्दाजः शरोरेभ्ये धाठभिभ्वियते नृ्णाम्"दूति १२लच्षणे 

धातुरसुपोषके वस्तुभेदे च । अच् | ओजगब्दोऽष्यन | 

चओजःखद््पं निता ° ख्टत्यन्तरे दशितं यथा । “छदि तिष्ठति 

यत् शुद्धमोषदष्ण' पीतकम् । आजः शरीरे संख्यातं 

तद्धाथान्नाथश्डच्छति"।“पुनड़त्री' एनगमेनेजससख प्रधा- 

बति । अशमे माखतेगर्भोजातः प्रःसै वियुज्यते "या ० खटतिः 

छते ठ बलपय्यांयत्वमसोक्ला तत्फलान्य् क्तानि यथां 

“नललक्षणं बलक्तयलत्तणमत ऊल्लं' वच्छामः | तत्न रखा- 

दोनां शुक्रान्तानां धात्नां यत्पर तेजस्तत्छल्वोजस्तरेव 

बल भिय च्यते खचास्खिद्धान्तात् । तत्र बलेन स्थितोष- 

चितसांसता ख्व चेशाखप्रतिषातः खरषरप्रसादो बाद्याः 

नामाभ्यन्तराणाद्च करण्ानामात्म कारं प्रतिपन्तिभवति । 

भरन्ति चान् । “खजः सोमात्मक ज्जिगध' शुक्तः शंत 

स्थिर सरम् । शविक्त ग्टद ब्टत्लञ्च प्राणायतनसत्त- 

स । देहस्यावयवस्ते न व्याप्रो भवति देडिनान् । तदभा- 

वाञ्च शोयंन्ते शरीराणि शरोरिणाम् । अभिघातात् 

यात्कोपाच्छोकाहपानात् चरमात् चषुधः । खजः सङ्खोयते 

श्ोग्यो धाठमदणनिः तम् \ तेजः सशोरित' तद्मादि- 

श्यति देहिनः । तख शिख'सो व्यापत् चय इति लि- 

करानि व्यापच्नख भवन्ति । सन्विष्क्लिषो माल्राष्णं ष- 

दन दोषच्यवन' क्रियासन्निरोधच वि्'से | स्तव्धगररगा- 

लता बातथोथोवखंभेदो म्लानिस्तन्द्रा निद्रा च व्यापन्ने, 

भूच्छां मांसत्तयो मोहः प्रलापो मरणमितिकच्षये। भ 

बन्ति चात्र । “रते दोषा बलख्योक्ता व्यापदिख'सन- 

चयाः । विद्धेषसादौ गाल्लाण्णां दोषविस्ल'खनक्तयाः । 

च्प्राचुवये' क्रियाणाद्च बलगिच्ल सलचण्यम् । गुखत्व' स्त- 

ष्यताङ्गष् ग्लानिव्वखख भेदनम् । न्द्रा निद्रा वात 

ओोधौ बलव्यापद् लचणम् । मूच्छ मांसक्षयो मोहः 

प्रलापोऽ्तानमेव च । पूर्वोक्तानि ख लिङ्गानि मरणद्च 

बल्य | तल विस्तसेव्यापत्ने च क्रिस विेषैरविशै- 

वलमास्थापयेत् । नष्टसंन्नमितरश्च वलं वेत्” । 

“खजः समाभूयस्त' मांसलः पदडम्बर*भियय्,क्तल्त ण, 

काव्य रुणमेद्ः | सान्ट्न्ठे रस्ख्याङ्गित्वमाप्रखय ध्रः 

थौव्याद्यो यथा । एवं माधव्येमोजोऽथ प्रसाद् इति ते” 

विधा शति युखान् विभज्य तन्तक्ञच्णशछक्तम् “आओज- 

विख विस्तारद्छप' दौ प्रत्र्ठच्यते । वोरबीभत् स रोद्रेषु 

कभेणाधिक्य मद्य तु+इति । तद्ध ञ्जकवर्णा दयञ्च तलोक्ता : । 
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“वग स्याद्यतः याभ्यां क्तौ वरौ तदन्तिमौ । उपय पदयां 
वास्यात् रेफः टठ्ड्ठः सह थकारद षकारश्च तस्य 
व्यङ्कताङ्गताः तथा समासबद्कला षटनौडन्यशालिन" 

“स्द्रौजखा त प्रहृतं त्वया; खाम् "रघुः । “महाभूतादि 

इत्तौजाः पराराशोत्तमोचद् ” ^एुरुषाशां मह्टोजखाम् 
“दहात्रानो मद्ौजसः” इति मनुः । अतस्तृतोयायाः 
तादौ अलुक् । जसारुतम् तश्याप्यम् इञ्  चौज- 

साकतिः.तद्पथे । ५ तद्िशिष्टे लि*्ततः ग्टथा० अभू- 

ततद्गाबे क्यङः सलोपच्च। “ओजायते खौजायमाना 
तदखा््य" प्रणोय जनकात्जा" भट्टिः । “च्रोजायमान- 
स्त न्वस्य शुम्भते” ऋ ० १,१४०,६ । 

आओजसौन न “ओजसोऽहनि यतखौ"पा० चोजोऽख्यना- 
नि भ्यर्थे ख | च्ोजोयुक्रे ऽहनि । “शुचिः शुक अह 

भ्योजसोना"वेसि ° ' "पचे यत् आ(जखमड्ः'' सि ०कौ० 

«त्वये माखतन्वो ” पा° मत्वर्थे यत् । ओजसा तुः । 
्रोजसखत् लि० अजेाऽस्यस्य मदुप् सख वः । बलर्वातिः 

तेजस्िनि ^“मरूतन्तमृ जो भिणमोजखन्तम् ” ऋ ० ८,७६,५ 

किनि । तन्ना लि० “रूपं तदोजस्वि तदेव वीषु” 

रघुः। “आओजच्िर्णोच्बलटत्तयालिनम्” माषः |. 
““शतक्रतुरिवौजस्नो धम्रात्ा संशितव्रतः" भा० आच 
५अ० | स्न्रिव.खनयतो डप् | “चोजखतोस्य राद्दा 

राष्ट मरुं दत ' जजु०१०,२१ | ताभ्याम् खतिथाख्ने 
तरप् तमप् वा । च्योजख्ितर ओजस्ितम अत्य 

न्तौ जोगुक्त । तल्यं ईषन् दयन् वा । मतोर्टुक्। यो- 
जि अजोयस_ तदर्थे ति ° रैयदच्तन्ात् च्तियां डप् 
दति भेदः अजोयषौ । 

श्रोज्मन् लि अ+व्ज-ङःमनिप् बा० सम्म° । पपरेरके 

र्बेगे एर ^अपामोजमानं परि मोभिः*क०३,४७,२७ | 

“आओजमानं प्रेरक' वेग वा?' भार । 
अओोडव इ सङ्गोतदामोदरोक्तेषु पञ्चसलरदुक्लरारमेदेषु तत 

पञ्चस्वरा ऋषभपञ्चमव्व््िताः बिषाद्यन्वारषडल- 
सध्यमयैवतःककाः: | 

स्रोडिका स््ी उ-ड तख नेत्वम् गौरा० हष खाच क 
सलः । ( उद्धान ) नोवारे ख च ““नौषारः शोतबो- 

खादी पित्तघ्नः कफवातशत्'' भावप्र, उक्ताय शकः ! 

श्रोडौ सनी उ-ड तद नेत्वम् गौरा ८ डोष् | (उडधान)नोवारे 
रोड नण्डा+ईषत् उनस्ति चन्द् रक् निणद्ख डः । १जवाषष्मे 

२उत्कलदेथे घ ० (उडिया ) तद् शख राजा वलरभवो वा 
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चण् ¦ चौड, तद् न्दे तद्भवे मनुष्ये च ब्कषु त तख 

लक् । ओडास्तव्लनपद्वासिनः तहेशन्डपाञ्च ते च क्रमेण 

खट्रत्व' प्राप्रा यथाह मतुः ।“चनक्स्तु क्रियालोपादिमाः 

खयः च्षलजातयः | टषलत' गता लोके बाह्मषाद्शेनेन च । 

पोख्ड.कासौ इद्र विडः: क।म्बोजाः जवनाः काः | पारदाः 

पङ्कउचचोनाः किराता दरदाः खसाः" उत्कलदेशञ्च ठ्० 

स ° कृूमी विभागे पूरवयदिक्स्िततया उक्तः । अथ पूमै- 

सखामञ्चनेन्यादय पक्रमे ५ङदयमिरिभद्रगोडकपौ णड) तकल - 

काशिभेकलाम्ब्ाः” उत्कल शब्द् ऽधिकश्क्रम् । ५तभव 

चौडाः पौख्ड.च वाभचूलाः सकेरलाः” इरि० २३६ 

ओड्पुष्य एण आडु एुष्नख । वाटे | 

शरण अपनयने अपसारण ऋदित् म्वादिष्पर०सकर्सैट् | 

चोणति खभ्णोत् । आम् बभूव अस चकार अणनम् 

निप. आअवाधा स्त्रियाम् अवरो । ्ओोण्यत तेमा 

भव्रान् ओओखिणत् त 

श्रोणि लि० ओओोण-इ्न् । १ऋपनयनकारके रद्यावाषटयिव्योः 

स्तौ डिप् द्विव० निर्० । “श्रते सोतार चओओर्यो- 

रसम् मदय” ऋ ०६,१६,१ | “तं त्वा धरत्तारमोरलोः” 

२.,६५,११.५अखले : व्यावाषटयिव्योः”” भा०। 

श्रोत लि °अा+केज्+क्त । !अन्तव्याप्नौ कम्मेणिक्त ।रतथाखते 

लि° “्यस्जि'चित्तं सकेमोत' जनानाम्" यज्ञु०३ छ) 

भच्रोतञ्च प्रोतद्धति” तिः रशेप्रटीयदौषतन्तौ च 

(टानारछत) । ““यदिदं सवेसोत' च प्रोतञ्च, किन्, 

खल्वाप खोताञ्च प्रोताञ्च” इत्यादि । दाण्ड बड्ढत्वः 

प्रयोगः | तत्र स्थलानां परि्छित्रानां कारणेन 

खच्छण आापरमात्मपर्य्यन्तः व्याष्यत्वभेवेति ङा 

भाष्ययोर्निः सीत यथा “यदिद' सव्व मप्स्लोतच्च प्रोत, 

कित्र खल्वाप चरता प्रोताञ्चेतिः ऋा°उप० | 

“यदद् सव्य पाथं धाठुजातमश्य दके चोतञ्चट्।षपट- 

तन्तुवत्मोतञ्च तिकीकगन्तुवडुपरिततः वा अद्धिःमव्व तो- 

ऽन्तहिभूं ताभिर्वयाप्रनित्वयः। अन्यया सक्ुखदिवदहि- 

शीर्येत । इद" तावदचमानशपन्यस्तम् । यत्का य" परि- 

च्छिन' स्थ.ल' कारणेनापरिच्छन्नेन न्यो व्याप्रमिति 

टम् । यथा यिव्यद्धिस्तथा पू्बेः पूव्वं ख त्तरोणो च- 

रेख व्यापिना भवितव्यसित्येष आाष्ान्तरादात्मनः प्र. 

आर्थ: ¦ यत्र मूतानि पञ्च संहतान्यगोत्तरोत्तर' न्ड 

भावेन व्यापकेन कारथङर्परेण च व्यवति्न्ते | न च 

परभात्मनोऽवाक्गद्यतिरेकेष्च वस्वन्तरमस्ति “सत्व 

सत्यमिति" तेः । सग्यञ्च भूतपञ्चकः सत्य सख्यंच 

पर चाक्र । कञ्मिन्न्, खल्लाप चोताञ्च प्रोताश्चेति । 

तासामपि काच्यैतवातृस्यल चात्मरिछरन्नत्वाञ्च कबिद्धिः 

ऋतप्रोतभावेन भवितव्यम | क तासाभेातप्रोतभाव 

इत्ये व त्तरोत्तर'ः परख्प्रसङ्गो योजयितव्यः” भा० | 

वायौ गार्मौति, कखन खल वायुरोतञ्च प्रोतजचेति, 

अन्रिक्लोकेष गार्गीति, कञ्जनं खल्वन्तरिक्तलाका 

खोता प्रोताञ्चेति, गन्धबेलेकेषु गार्गोति, कञ्ित्, खल् 

गन्ध च्लेकाच्रोताञ् प्रोताञ्चति, आआदिरजेकेष् गामो, 
कर्न खल्व) दित्यलोक्रा ओताख प्रोताञ्च ति, चन्दरलोकेष 

गार्मौति, कञ्, खल चन्द्रलेका जओताच्च प्रोताच्चति, 

नक्षतरलेकेष्, गार्गीति, कखिनु खलु न्तत्रलेःका खो- 

ताञ्च प्रोताञधेति, देवलोकेषु गार्गीति, कञ्डन्न्, खल् देव- 

लेकर ओताञ्चपराताञ्चेति, इनद्रलेकेष्, गार्मोति, कञ्िन्न, 

खल्विन्द्रलोका ओताश्च प्रोताञ्चेति, प्रजापतिलिक्रेषु 

गार्गीति, कञ्डिन्र्, खलु प्रजापतिलोका ताश्च प्रोता- 

चे ति, बह्मलोकेष गार्गीति, किन्न खल ब्रह्मलोका 

च्रोताच्च प्रोताञ्चवि, सहोवाच गागि ! मातिप्रा- 

चोमा ते मां व्यपप्रदनतिप्र्ां वै देवतामतिष्च्छसि 

गां ¦ भातिप्रा्तौरिति तते इ गागं वाचक्गव्युपर- 

राम?» उपनिर | 

वायौ गार्गीति | नन्वम्नाविति वक्गव्यम् | नंष 

दाभाऽम्नेः पाणिशरमपां वा धादमनाच्जि्येतरमूतवत्- 

ख्व ;तन्त्रे व्र्यात्मलाभो नास्तोति । त्जिन्नोतप्रोतभावा ना- 

पदिश्यते । कञ्ञिच्न, खलु बाबुरोतञ्च प्रोत त्यन्तरिन्न- 

लेकेषु गार्मौति। तान्ये भूतानि घ'इतान्यन्तरिलेा- 

कास्तान्यपि मन्धवेोकेष गन्र्लोका व्यादियलेकेष्वा- 

दितण्छेकाञन्दरलोकेष, चन्द्रलोका नच्ललोकेष `नजन- 

लोका देवलाकष्, देवलोका इन्द्रलोकेष्वन्द्रलाका विराड्- 

अरीरारम्भकेष्, भूतेष, प्रजापतिलोबष्, प्रजापतिलोका 
जह्मलोकेष, जद्मलोकः नामाण्ड़ारम्भकाणि भूतानि । 

स्यत हि खच्छतारतस्यक्रभेख प्राण्य प्रभोगाच्रयाकार- 

प{रियतानि संतानि। तायव पञ्चोति बडङ्डवचन- 

भाञ्जि। कञ्च्, खल ब्रह्मलोका अता प्रोताञ्चेति | 

स दहावाच यान्नवल्कयमलो डे गामिं ¦ मातिप्राच्तोः खः 

प्रञ्रः न्यायप्रक्ञारमतोत्यागमेन प्रद्व्यां देषतामनुमानेन 

मा प्रा्चीरिल्येः । च्छन््याद् मा ते तव मङ्ख थति 

व्यप्रदविश्यटः मा पतेत् । देवतायाः परञ्च: 7'मन- 
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बत् । गोता “खोसित्येकात्तर' बद्ध व्याहरन्ामतुख्मरन् । 

थः प्रयाति त्यजन् देह स याति परमाङ्तिम् ” । 

दरो्धारख माल्राविगरेषाभिष्यानफलम् प्रञ्नोप निरछौति यथा 

““एतद्वौ सत्यकाम ¦ परद्चापरन्च जह्य यदोङ्कारच्तखा- 

दिदानेतेनेवायतनेनकतरमन्वेति । स यद्योकमाबमभिध्या 

योत स तेनव संबेदितस्तर् मेव जगत्वामभिसस्प द्यते | 

तश्डचो मलुष्यलोक्ुपनयन्ते स तत्र तपषा जह्याच 

खडया संस्मन्नो महिमानमनुभवति । अथ यदि दिमा- 

त्रेण भनसि सम्पद्यते सोऽन्तरिचः यजुर्भिरुन्नीयते । 

& पोभलाक, स सोम्लेके विभूतिमल्चमूय घुनरात्तेते । 

य: युनरेतन्त्रिमाल्र सेवोनिव्ये तेनेषाचरेण परः प्रूष- 

सभिध्यायोत स तेजसि खय्यः सम्पन्नः। वया पादो. 

दरस्वचा विनिग च्यत रवः वेस पाद्रना षिनि- 

ष्मक्तः स सामभिरुन्नीयते बह्मलोकः ख रएतच्याच्ली- 

वनात् परात् पर' पुरिशयः परुषभोच्चते तदेतौ लोकौ 
भवतः । “तिरो माला ष्ट, मल्यः प्रयुक्ता अन्योन्वसक्ता 

ऋअनविप्रयुक्ताः। क्रियाच बाह्यान्तरमध्यमाछ सम्यक् 

प्रयुक्गस्तु न कम्पते न्नः | ऋग्भिरेतः, यजुभिरन्रिच ४. 

स सामभिर्यत्तत्कवयो बेद्थन्ते । तमोड्कारेरोेवायतनेना- 

न्वति विद्वान् यत्च्छान्समजरमग्टतसभयः पर्चति"ख० । 
^^एतत्ब्रह्म वै परञ्चापरञ्च बह्म परं सत्यमन्तरं एर 

षाख्यमपरन्च प्राणाख्य प्रथमजं यत्तदोद्धार खवेाद्धारा- 

त्कमेङ्खारप्रतोकत्वात् | पर हि ब्ह्मणन्द्ाद्य् पलच्तणा- 

नदे सर्व्वधम्म् विशे षजि तमतो न शक्यसतीन्दरिवगो. 

चरत्वात्क बलेन सनसाऽवगाह्िवङ्कारे त॒विषर्खाद्- 

प्रतोमाख्यानोये भद्यावेशितब्र्मभावे ध्यायिनां तसरसौ- 

दतोचयवगस्यते शस्तप्रामाग्यात् । तशाऽपरञ्च नद्ध) 

तख्जात्मरद्चापरञ्च बह्म यदो्वार इषुपचष्दंते । तछा 

देव विहा नेतेनेगात्मप्राप्रिसाधनेनैव आडङ्क्ञाराभिध्याने- 

नेकतर' परमपरपन्वेति ब्रह्माचगच्छति नेदिष्ट" हाल- 

म्बनभेङ्खारो जद्धणः ! स यद्यभ्बोक्घारख सकलमाल्ा- 

विभागन्नो न भवति तथाष्योङ्काराभिध्यानप्रभावादिशि- 

टमेव गतिं गच्छनि [कन्तरिं यद्यय वभेङ्घारमेकमाला- 

विभागन्न एव केप ऽभिष्यायोतेकमाल्र' षदा ध्यायत 

सेनेव माल् पिशिोद्धाराभिष्यानेनैषर स वेदितः 

सम्बोधितस्तस्पं च्िप्रमेव जगन्यं एयिव्यामभिसम्पद्यते 
किं मलुष्याकमनेक्ानि जन््रानि जगत्यां तल त' पाठक 

जगत्यां सरुष्यलोकमेवेोापनयन्ते उपनिममयन्ति ऋचः 

कग्वेद्ङ्पा द्योष्धारस्य प्रयसा रएकाभाल्रा। तदभि- 

ध्यानेन स मनुष्यजच्धनि {इिलाख्युः सन् तपसा बद्म- 

चव्य चद्धया च सम्पन्नो ससान भिभूतिमदहभवति 

न॒वोतखद्खो यये्चेरोा भवति येागभ्वष्टः कद्ाचद्पि 

न दुर्गति" गच्छति । अथ घुन्येदि दिमाल्ाषिभागन्नो 

हिमात्रेख विशिष्मेाङ्ारमभिध्यायोत सखभ्रात्रके भनि 

सननोये यजमेवे सोमदेषत्ये सम्पद्यते एकासतयात्मभावं 

गच्छति स एष सभ्यद्रो सते ऽन्तरित्ताधारं हितोयश्पं 

दितोवमाल्राद्छपेरेव यजुर्भिरुन्नीयते सोमलेाक' सौम्य 

ज प्रापयन्ति तः यज्ञ षीतप्रथः। स॒ तन्न बिभू[त- 

मतभूय सम्लोक्े मनुष्यलोक प्रति घनरावत्तते | 

यः घुनरोतने्घारः लिमाल्रेख लिमालाविषयविन्नान- 

धिशिदे नोभित्येतेनैवाच्तरेख प्रतोकेन परं श्र्यान्तमेतं 

पुरुषमभिध्यायोत तेनाभिध्यानेन प्रतोकत्वे न त्वालम्बनत्व* 

प्रज्लतमेद्भारख, पर्चापरञ्च ब्रह्मति भेदाभेदश्वतेराङ्कार- 

मिति च द्वितोयानेकथः छता बाध्येत अन्यथा यद्यपि- 

तोयाभिधानत्वेन करणत्वख पपद्यते तथापि प्रता. 

रोाधाच्िमान'पर घुरुषमिवि हि तीव परि णम्या “तद्रजः 

देक' कुल्या "इति न्यायेन | स॒ तोये मानाद्पत्ते- 

जसि व्ये" सम्पन्ना भवति ध्यायनाने श्टताऽपि द्यौ 

वसो मलेाकादिवन्न घुनरावन्तते किन्तु ष्टग्यंसस्यन्नमात 

एष । वथा पादोद्रः खपेस्वचा विनिभृच्यते जो खेतवग~ 

गिनिश्डक्तः स पुनर्मनो भवति | एवं हे एष यथा 

हृष्टान्तः स पाथ्यना खपत्वकस्यानोये नाश्एडिक्छपेष्य विनिमक्गः 

सामभिच्ठुतोयमातरा खूप खह्ं न्नोयते न द्याले।कं र ख्यः 

गर्भख नद्धाः लकं सतदाख्यम् । ख ह्िरर्वगभेः सर्वेषां 

सुसारिण जोवानामातभूतः स ान्तरात्मा लिङ्गद्पेण 

सवभूतानां तखित् लिङ्गात्मनि शंषताः से जोषाः | 

तख्छत्य जोवघनः स विदांस्तरिमानेष्ाराभिन्नः | एव 

खा उ्लोवघनाद्धिरर्यग्भात् परात्पर परमात्माख्ः 

एुरुषमोच्ते । परियं सेशरः)रादप्रविष्ट पश्यति ध्याय 

भान;। तदेतार्वान्मनृययेक्ताधेप्रकाशक्ौ मन्त्रौ भवतः-॥ 

तिश्छस्त्िसङ्खपाका अक रोकारमकाराख्या चोङ्कारख 

सालाः । स्टयु्यासं विद्यते ता स्द्युमत्यः खटलुमेाच- 

रादनतिकान्ता स्दव्यगोचरा रवेत्रथः । ता खातने 

ध्यानक्रियास्च प्रयुक्ताः । किञ्चान्येन्यसक्ता इतरेतर 

स्वद्धाः । आनविप्रयुक्रा वियेषेणेकेकविषय एष प्रयुक्ताः । 

तथा न विप्रयुक्ता अखबप्रयक्ता नाविश्नबुक्रा अनविप्रदुक्ताः 

^ ऋ च, शहा १ "क 9 क कक? र प्न ' क्क ता 
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किन्ति वियेषेणेक्िष्यानकालेऽतिटाषु क्रियाच बा- 

्यभ्यनरमध्यमाद् जायत्सम्द्ठषुश्चिस्यानपुरुषाभिधष्यान- 

लच्णाद् यागक्रिया सम्यप्रपृक्ताच सम्यगध्यानकःले 

प्रप्रोजिताघ् न कम्पेन चलतिन्नः न्ना योगो यथोक्त 

विभागन्न ओङ्क)रखेतुर्थः। न त्यौ वंिद्श्चलनखपप- 

द्रत । यच्माञ्जाप्रत्खम्रहमुप्रपुरुषाः सह स्यानमाला- 

ल्वद्प्रेखेङ्घारात्मद्पेण दटाः। सद्धव विद्वान् सव्वा- 

त्मधू1 ओङ्धारमयः कुति वा चलेकख्खित् वा । सव्व 

सङ्ग हर्या दतोः मन्वः | ऋगक्नरेनं लेक मदष्ये- 

पलच्धितम् | यज॒भिरन्रिचं सेमाधिषितम् । सामनिर्य- 
त्तद्त्र ह्धलेकमिति तोय कयो मेधाभिनेः विदधावन्त 

णप नाविदुकिवेदयन्ते। तं लिषिधलेाकमेङ्कारेण साध- 

नेनापरन्रह्मल त्तणमन्वे तय लगच्छि विदान् । तेनेबाङ्करेण 

यच्त्मर ब्रह्मात्षर' शत पुरुषा ख्य शान्तं खक जास- 

त्सलपरघषप्र7ादिविगेषसर्वमपञ्चिभिजितमत एषाऽजर ज- 

तावरजितमन्डतं श्तयुशजि तमेव । यख्।उ्जराविक्रियादिर- 

हितभतेाऽभयम् । यद्मादेवाभवं तस्मात्मर' निरतिश 

धम् | तदधेङ्कारेषायतनेन गमनसाधनेनान्वे तथैःष्भा०। 

स च सामाव्रयव्रभेद्ः नद्धवाचकः आत्मबोधकात्तरद्धप- 

श तदेत् ख्ा०डप° भाष्ययोदःथित' बथा ¦ 

«को मित्य तदत्तरश्ङ्गौयश्पासोत ऋा० ० ॥ 

“श्रो भियेतद्त्रहपासौत । अओोभिन्ये तद्तरम् | परमात्म- 
न)ऽभिधानं नेदिष्म् | तद्ि् हि प्रयुज्यमाने स प्रखोदति 

प्रियनामख्रहण दव लाकः | तदिद्ति प्रर प्रयुक्तमभि- 

चायकत्वाद्राधत्तिं त' शब्द्स्वद््पमात्रे प्रतीयते ' तथा- 

चाचादिवत््रप्खात्मनः प्रतोक' सम्पद्यते । 

एव" नामत्वेन प्रतीकत्वेन च परमात्मोपासनसाधन' 

खो ढसिति सुव्वेदान्तेएुवगतम् । जपकर्म सध्या यद्यन्त ष 
बड्धथः प्रमोगात्मसिद्गमस्य चरंच्छम् | अतस्तदेतदच्चर' वणा - 

क्सुद्र यभक्व रयवत्वादुद्गोय शब्ट्वाच्यरूपासोीत | कम्मो- 

क्रावयभूते ओङ्कारे परमात्मप्रतोके टदामेकायदङच्तथां 

भति" सन्तलयात्” भा०। 

“खोमिव्य द्रायति तखो पव्याद््यानम् । एषां भूतानां 

छथि रषः एथि्या अपिरषः | अपानाषधये 

रस चआओोषधोनां पुरुषो रसः, एरुषद् वापस, 

बाच प्रस, कचः साम रषः, सान्न उद्गोथो रषः। 

सएष रसानां रषतभः परमः परराङ्धेऽषमेः यदुद्गोयः; । 

कतमा कतमक्कतमत्कतमत्ास, कतमः कतम उङगीयदति 

भोम् 

विष्डट' भवति । वागेधकी , प्राणः सास, ओभिल्ये तदक्षर 

होः, तदा एततन्बियनं यहाक च प्राणवं च माम च| 
तदेतन्बिघनने भिये त्धिन्नच्रे सज्यते यदा वे मिथनौ 

समागच्छत पयते पै ताषन्योन्वस्य कामम् । आपयिता 

इ पे कामानां भवति य एतदें विद्घानश्चरखद्नोथश्पास्ते | 

तद्वा एतदतुन्नात्तर' यद्धि किञ्चानजानाल्योभिव्येव तदाद 

एषो सष्द्धियददन्ना, समर्धयिता ह वै कामानां 

भवति य र्तदेन विद्ानत्तरखहोयषपास्तं | तेनेय' व्रयो 

विद्या वर्तते अओमित्याश्रावयत्योभिति अ'खतो भि दा- 

यतेयतख्यौवात्तरस्याप चतय मदिन्त रसेन” उप । 

“सखयमेष  छतिशोद्खार सख्यो न. थ पट् वाच्यत्वे हेत॒भाडह । 

चोमिति द् ज्गायति। ओोभमिव्यारभ्य हि. यस्मा 

इद्ायति चत उद्गत ओङ्कार इव्यर्थः] तद्या्षर- 

स्यो पव्य। ख्या नमेः पासनमेष विभूत्ये व फल मभिव्यादिक्थ- 

नसपव्याख्यानम् । प्रक््तंत इति वाक्ययेषः । 

एषां चराचरास्थां भतानां ्टधिवौ रसो मतिः परायण- 

सवश्म्भः । एथिव्या आधे रसेाऽु द्योता चप्रोता च 

एथिव्यतस्ता रसः एथिव्याः । अप्रामाषधवेा रसेाऽप्पर- 

शामत्वादोषधोनाम् । तासां षुसषो रसेाऽच्रपरिणाभत्वा- 

तषुर्ष्ख । तनापि पुरुषस्य ३।पसः | पुरुषावयवानां 

डि वाक् साररष्ठा । खनते वाक् षुरुष्ख रस उच्यते ) 

तखा चप वाचः खतः सास्तरा | कचः साम रसः 

खारतरम् । तस्यापि सान्तर उद्गीथः प्रतत्वादोद्धारः सार- 

तरः | एष सएष उद्गाथा ह्रो म् 71दौनाश्ठत्त- 

रोत्तररख्ानामतिशयेन रसो रषतमः परमातप्रतोकत्वात् 

परा: द्धं स्यान परञ्च तदद्धञ्च तददहतोति पराः 

प्ररमात्मस्यानादः परमात्षडुपाखत्वादितय्रभिप्रायः। 

टमः एयिव्यादिरखसड्खयायां यदुद्गथः य॒ उद्गोधः | 

वाच ऋस इय॒क्रस् कतमा सा ऋक कतमत्तत्याम 

कतन्नाषा स उद्भोधयः । कतमा कतमेति वौद्यादराथां । 

नवा बहनां जातिपरिप्रञ्े डतमच् "पा०्न यल ऋग्- 
जातिबद्धत' कथ' डतमचग्रतप्रयः | नेष दोषो जातो 

परिप्रश्चो जातिपरिप्रञ् इतेयतञख्िन् विद्धे जाताटगव्य- 

क्गीनां बह्कत्दोपपत्तेः | न तु जातेः परिप दति 

विष्द्यते | नलु जलिः परिपख इत्य्जिन्वप्हे कतमः 

कठ इतराय दार खसुपपन्न जातौ परिप्र्र दइताल्त्वन 

युज्यते । तललापि कटठा{द्जिातावेत व्यक्तिबड्त्वाभिप्रायेख्य 

परिपञ्च इतद्रदोषः । यदि जातेः परिपञ्चः दयात् कतमा 
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कतमा दधगितादौ उपश्ङ्यान' कत्त व्यम् खात् । 

विश्ड्ट भवति विमथेः ली भवति | मिमरे हि रते 

सति प्रति्चनोक्गिरुपपनच्चा वागवकै प्राणः सामेति । 
वाग्टचारेकत्व ऽपि नाषटमत्वव्याघातः पूव्व खाद्वाक्यान्त- 

रत्वादाश्चियुणखखिडये अ मितेगतदन्तरशद्रोय इति वाक. 

प्राणाडृक्सामयोनो दूति बागेवक. प्राणः सानेवय,च्यते । 

यथाक्रमग्डकसासये न्यक प्राणये सेहे हि स्व्वासा- 

च सर्ववषाञ्च साम्त्रामवरोधः ठतः सख्धात् । स्वकंसा 

मावरोधे चकं सामसाध्यानां च सरव कम्प णामवरोधः कतः 

ख्यात् | तद्वरोधे च स्वे कामा आवर्द्धाः ख्ुः। 

आओोनितेपरतदक्तरखदोय दति भक्याथद्वा निधत्ते । 
तदैतदिति भिणुन' निदिंश्यते। किनन्बियुनभित्याह 

याक च प्राण सक् सामकारणभूतौ निथुनम् 

ऋक् च साम चेति कऋकषामकारणौ कर्षामशब्दोक्ता- 

विप्र्थः! न ठ खतन्त्म् कक् च साम च मिधनस् । 

चन्यथा हि वाक् च प्राय्ेतेकमिथुनच्छक्रास चापर 

भिषुनमिति हे मिगुने खाताम् तथा च तदेतन्दिथनमि- 

ते्रक्वचननिदहू"येाऽल पपन्नः आत्] तस्माक्सामयेन्योवा- 

कृप्राखत्रोरेव मिय॒नत्वम् । तदेतदेवं लच्चणः मिथ्. नभेा- 

मतेप्रतश्िन्रच्तरे खुष्टज्यते । ए स्वकामावाश्चिगुख- 

पशि मिथ् नमोह्धारे संदटट विद्यत इतेदङ्कारख 

सपेकामावाभ्रियुणवतत्व प्रसिद्धम् । बाद्ुयत्वमोह्धारख 

प्राणनिष्याद्यतवच्च भिधथ्नेन शुददत्व निध्नख 

क(माप्रयिदत्व' प्रसिद्धमिति दृष्टान्त उच्यते । यथा लाके 

निधनो भिध्.नावयवौ स्तरीपुमांसौ यदा समागच्छत 

खाम्यधम्पीतया संयुज्छेयातां तद्ाऽऽपयतः प्रापयतेऽन्यो- 

न्यखेतरेतरख तौ कामम् । तथा च खाक्ातुप्रविष्टन 

निधनेन सरकामाप्निगुणवक्वमेङ्कारख सिद्मित्रभिप्रायः। 

तड्पासकेऽष्दरता तद्म भवतातव्राह आपयिता 

वं कामानां यजमानस्य भव्ति य रठतद्चरमेवा्नि- 

युणवदुद्गोयष्टपास्ते तद्ैतद्यथोक्त' फलमित धः: । ^^तं 

यथा यथोपासते तदेष भवतोति "खतेः | सद्द्धिमांचो- 

छार: कय तद्! एतत्प्रकृनमदुन्नाच्चरमलुन्नाच सात्तरच्च 

तत् अनुन्ताचुमतरोङ्कार इतयः। कथमनुन्नेतःाड शखति- 

रेव । यि किञ्च यत्किञ्च लेके स्नान धन" वानुजानाति 

विदुन्नो वा तत्रादमतिं कुर्न्नोभित्येव तदाद्ध। तथाच 

बेदे यत्रदेवास््रयस्िथदितरोभिति होषाचेत्यादि | 

व्या च लेकेऽपि तवेदं घन" ग्ट्ह्ामि पचत चखोभि- 

त्राह ¡ खत एषा उ एर्व सश्छद्धियददन्ना या अरुन्ना 

सा खुङद्धिस्तक.खत्वादचुन्नायाः सुच्ोऽ ष्योमितय्रदन्धां 

ददाति तख्मात्सश्द्धिगुष्वानेद्ूार इत्र: | सश्डडिगुणो 

पासुकत्वारदधम्पां समद्धवता रै कामाना यलमा- 

नख भवलि य एतदेव विदानक्लरतङ्गौवमुपाख ष्तवरादि 

मूवैवत् । अथे दानोमच्चर' स्तौति उपाश्यत्वात्प्रराच- 

नायम् | कथ ¶ तेनाचचरेण प्रकतेनेयग्छग्वे दादिल- 

चखा लयो विद्या बि्ितं कम्पत; | नह्कि त्रयो 

विद्यं वाच्रावणाद्भिवन्तते करं त॒ तथा प्रवत 

दूति पुखिह्धम् । कथमेभितदराश्राग्यतयरोमिति शंख 

तपरोभिव्य दवायतोति लिङ्गाञ्च सोमयाम दूति गम्यते 

त्ख क्यौ यतसखौवाच्चर्यापवित्ये पूजायम् । परमातमा 

पुतीकंह्ि तत् | तद्पचितिः परमाह्मन णव शा 

““खकर्म्राणा तमभ्यश्वतुः सिद्धि विन्दति मानवः" इति 

ख्टतेः । मह्ना रसेन करद्धेतखंाच्तर् मद्धि 
सडन्वेन ऋलिग्यजमानादिपुररितरेषः» भा० | 

च्छोम्ब्द्ख मङ्कल' तु नाथेः किन्त मष्लसाभ्मत्वं 

खवथेन भवतोव्येतमथेमभिखन्वाय तड्त्कौत्तनम् 

अयश्न्ट्वत् | अतण"“चोङ्घारञ्चायशब्द् ञ्च हावेतौ नद्धः 

रा । कणठः भित्त्वा विनियातौ तेन माङ्गलिकावभ" 

दत्त चओोङ्कारस्य माङ्गलिकत्वखक्तम् तथाचार्थान्त्रे 

प्रयुक्तावथोद्धारणन्दौ खल्या च्यभिपरे तां सहिद्धपसक्गल 

लनयत इत्याकरे दणश्यम् । ““अव्खौत्करोम् चन्द्खादेः 
परद्ूपैकादेथः च्ोम्+ल- घञ् । अनिश्यख करण चखो- 

ह्वार क्त । चोदत अङ्गोकते श्ोमित्यादादुञ्धारणयुक्त 

च लि°। स्तत्बनोह्ुतं सव्वं स्तः । 

श्रोमन्ए० अव-भनिन् कट् गुणः । वने रक्षणे “र समो- 

सनावायो गात्» ० ७,६९,४। *खोभनाऽवनेन 
रक्तेन", भा० “यो वामोमानः दधते प्रियः सन् "७, 

द८,५ । “ओमान रक्षणम्” भा० | शिच भिगे- 

न्त्वोमभिद्धं नः” च० ५,४१,१९ । “ओओोमभिः 

स्चरोः" भा० । चओोनाविद्यतेऽख मप् मख वः नि० 

ननलोपः। आओोमन्वत् चऋोमयुक्त रक्षके ^“कोमन्वन्नः 

चक्रथ्,: सप्र वधेय” ० १०,३९.६. | 'चखयोभन्वन्त रश्च 

पवन्तम् "भा ° चोरा तायते ते क नलोपदौर्घौ ' ओमान 

वनेन नाणकत्तरि त्रि° । ^त ओमात्रां श्टयोविुः" 

५०,५*ऋभनि हितम् यत् टिलोपः । आस्य रच्यते 

लि० ^वद्धना रालः खाम इटद्राणामोभ्यायाम्” सांशा ° 
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चौ ° स १,६,२ । ततोऽस्यथे" सतप पू्मैख दौषः 

आओस्यावत् तदाक्तं तिर । ^तप्तम्पेमोम्यावन्तसत्रये” 

चद०१,११२,७ 

श्रोलल ° शरोनत्ति अा+उन्द्-क नलोपे षो दख 

लत्वम् ।*छरण (आओल) इति ख्याते कन्दे रादि 
(भिज्ञा) तिका० | लख गुणाः भावप्र ० “रणः कन्द्- 

ओलञ्च कन्दलोऽर्गोव इत्यपि । छर्योदोपनो खकः 
कषायः कण्ड् कत् कट : । विषटनपरी विशदोरुच्यः कफाथे :- 

सन्तनोलघुः । विथेषादशसे पथ्यः ोहायलमविना शनः । 

सवेषां कन्द्थाकानां शरणः श्रो उच्यते! दद्रणां 

र्गापित्तानां कु्टानांन हितो ह्िखः। सन्बानयोगः 

सस्राप्नः सूरखोयुशवत्तरः” छक्ताः । 

, रोल उत्चेभे इदित् भ्वा०पर०सकभ्सेट् | ओलञ्जति 

चलङ्जीत् । चओलञ्जाम्- बभूव अस चकार । 

श्रोलड क्पे इदित् वा चुरा०खभ० पे श्वादि० पर०खकषर 

 चखेट्। आलख्डयति ते छौलिकर्डत् त आओलख्ड याम् 
बभूव खास चकार चक्रो । प्रत्ते पओोलण्डति चौलण्डोत् 

चलाम् बभुव स चकार | 

ञ्ज्ञ उ° चअल+एषो° । ओले शूरणे राजनि० । 
श्रोष ड° उष-षञ् । १दाडे । “अग्निच्वाराभ्यामोषचोषपरो- 

दाङाच्च भवन्ति” ¦ “ववर्य तोदश्प्रतय॒ रुतौषसमन्वित, 
“तेषां चदखामप्योषचोषपरोदाहधूमायनानि किप्रोलान 

प्रपाकभेदित्वानि कसिजन् च सामान्यानि लिङ्गानि" 

खख्ु° | रेपाके च व्योषः रेक्तिप्रं न०्निष० | 

ओषण ए०ऊष-चछ । कटर (ल) इति वाते रसभेदे । 
गौण्डोष् | खोषणो ( एद्िवा ) रथाकमेदे स्त्री । 

` “षणो कफवातदत्'' राजबज्ञमः 

श्रोषधि(धौ) खो ओषः पाको धोयतेऽल चओषन-धा-कि 
छलातिविषयत्वादु स्त्रीत्वे वा ङोष प्रोषधो च| फलपाका- 

जीषह्धियवादौ स्यावरभेदे । `षधिद्च स्थावरभेदो 

यथाह चुतः "^ तासां स्यावराच्तर्विधाः वमश्छतयो टक्ता 

बौरुध चऋोषधघयः । ताख्वघुभाः फलवन्तो वनस्म तवः । 
खष्म फलवन्तो त्ताः प्रतानवत्यः स्ट भ्विन्यञ्च वीरुधः | 

फलपाकान्ता ओषधयः” मनुरष्याइ “उद्भिज्जाः स्वाव- 

राङ्नया वौोजकार्डप्ररोह्िणः । अोषध्यः फलपाकान्ता 

बह्कपुष्मफलोपगाः । अआपुष्माः फलवन्तो ये ते वनस्तय; 

खतः । इष्मिणः फलिनचैव टक्तासतभयतः सुताः | रुच्छ 
कमः त॒ विषिध' तथेव रणलातयः । वोजकारड हा. 

र्द वा०्मगरः ३८ र् 

शौव प्रताना वज्ञ णच | तमसा बद्पेण वेदिता: 

कर्म ेतुना । अन्तः सं प्ताभवन्त्ये ते इ खडः खसमन्विताः? 

आओषधौनास॒त्प्तिः तन्निवेचनन्चु “तां ( अड 

तिम्) दनां नाभिराधयांचकार केशमिच्ोेव हास 
त व्यौ्तदोष' धयेति तत चआोषधयः समभव'ससा- 

दोषघयो नामः शत०्जा० २,२,३,५ द्थितस् । ^ता- 

चाति तख्िन्नग्नौ व्यौच्तत् अत्यजत् इदमाङतिद्रव्यम् 

छोष' पक" त्वा धय पितेति खनौ प्रकतिप्रात्तस्ादोषधयः 

पथिव्यां समभवन् "भा०। निरू०््या चओोषधौः पूरजा- 

१ द्ये तामचमधिल अन्याऽपि निरुक्ति विता “ओओ- 
घघय खोष" धयन्तोति वौषल्य नाधयत)ति वा दोष घय- 

न्तीति वा । स्त्र एषो ° । भाग ३११ ०० स्थावराण्णं 

षडमेदा खक्नाः यथा^शप्नमो खख्यसर्गसतु बड विधल्लस्य् षां 

चयः। वनस्सवयोषधिलतात्वक्सारा बोरुधोद्रमाः । चद्- 

सोतसस्तमः प्राया अन्तस्य शां विशेषिणः” १६,२० सो °| 

^शखनेव छ्य: प्रथसः छखपुसगेः तस्व,षां स्वावरा- 

णाम् | षडगिधत्वभेवाह ये पुष्यं विना फलन्तिते वन- 

स्छतयः,१ ओषधयः फलपाकान्ताः२, खता आरोहणा- 

पर्ता: त्वकलारा बेखखादयः४ लता एव काडिन्येना- 

रोडषणनपेच्वा वोरुधः,५ ये पुष्पः फलन्ति ते द्रूमाःई 

तेषां साधारणलच्तणमा ङ उषं खरोत आखाहरसद्यारो येषां 
१ 

-ते तसःप्रधाना अव्यक्रचंतन्या अन्तःस्पशमेव जानन्ति 

नान्यत् तद्ष्यन्तरेव न बहिः) षिथेषिः अब्यस्थितपार- 

खामाद्यनेकभेद्वन्नः” श्रीधरः । तर मैषज्चोापयोगिनीः 

कतिषिदोषधोः इच्छता लचणसद्िता दथेयामास यया 

"थे च्छामि विन्नानमोषधोनां एक् पथक् । मख्डलेः 

कपिसचिलौ; सर्पाभा पञ्चपणनो । पञ्चारल्िणुमाणा या 

विन्नोयाऽजेगरी१ बः । निष्यना कनकाभासा सूले दुङ् - 

लसश्जिता । सर्पाकारा लेहितान्ता खेतकापेातिर रुच्यते । 

दपिणिनो' मूलभवामरुणां कष्ण मखडलाम् } हद्रल्िमानां 

जानोयाद्वनसौ' रेगानसाकतिम् । सन्तौरां रोमशा ष्टद्) 

र्सेनेचुरसोपमामू । एव खूपरषाद्चापि ठष्णकापोति8- 

भादियेत् । रष्णसर्पस्वरूपेख वाराहो ५ कन्द्सम्भवा । 

एकप्रल्ा महावीययां भिन्नाञ्जनसमप्रभा। डवा तिच्छतरक द, 

विद्याद्र्ोषु कन्द्सम्भवे । जरःग्डलय् निवारिर्यौ चे त- 

कापोतिसंस्थिते । कान्तङीदथमिः पतन्म युराङ्गरुहो- 

पैः । कन्द्जा काञ्चनद्षोरी कन्या ८ नाम महौषधो । 

करेण: £ छवङ्कोरा कन्देन गजद्धपिणौो । इस्तिकथे- 
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पञ्चाख ठल्यपणां दिपयिनो | अजास्तनाभकन्दा त 

शथीरा दुपद्पिणो । अला {०महौषधी न्या गह्वबुन्दे 

न्दुपाण्डुरा । खे तां विचिनकुद्ठमां काकादन्या समांचु- 

षाम् । चक्रका११मोषधी विद्याच्जराश्डन्य् निषारिणोम् । 

भूखिनो पञ्चभिः पलं: खरक्तांशककोमलेः। आदिचय- 

पर्थिनी१२स्नयासदादिन्यादवस्विनो | कनकाभा जलान्तेषु 

शपेत; परिसर्पति। श्ीरा पद्िनोप्रा देवी बद 

उवचा १२ । अरतिमालच्ुपका पल दं ङ्ग लसमभ्बित: | 

चुष्नौखोत्पला कार: फलेखाञ्जनसन्निमेः। च्रावयो१ ४मदती 

श्वा कगकाभा पयख्विनो । चावणोपाण्ड रामासा 

जहाच्रावखिशच्ण्या | गोकोसो २५ चाजलोमी १६च रोमथे 

कन्द्शण्भये । हंसः टो९ऽच विच्छिद्धःः पलं लसखद्धवेः 

आधया शह्ेदुष्मी च ?८समाना सवैद्पतः । वेगेन महता- 

विष्टा शपेनिर््ोकसन्निभा । एषा वेगवतो १९नाम जायते 

छम्ब द्मे । पक्नादो सरवूपिण्लो यादो षध्यः प्रकौ- 

सिष्ताः । ताषा्च्धरणं काये भन्त्रो वानेन सथदा ॥ 

सङ्न्दरराभङष्णानां वारण्याना गवामपि । तपा तेजसा 

वापि प्रथाम्यध्व शिवाय व । भन्त्ेर्नेन मतिमान् 

र व्वानष्यभिभन्त्रयेत् । अचरह्धानैरलसै; दधु: पापकन्मै- 

भिः । नैषासादयिठ' शक्याः सोमाः २०सोमसमास्तथा । 

पोतावेषमच्छत' देव॑व् हाएरोगनैः । निहित सोमवीथाच 
डोते चाष्यौषधोपतौ | देवखन्दे छदवरे तथा सिन्धौ 
मङ्ागदे । दश्यते च जलान्तेषु सध्ये गुह्ाच्चवञ्ं ला 
आदित्यपरिनो स्या तयैव हि ह्िमचये ।“ इश्यतेऽ- 
लगरो निन्य गोनसो चाम्ब दागभे । काश्डरेषु सरो 
दिव्यः नात्रा चुद्रकमानखम् । करे णस्तन कन्या च खतरा 
तिलके तथा । गोलोमो चाजलोमी च महती च्रावणो 

व्या । वसन्ते छष्णसपां ख्या गोनसो च प्रडश्यते । कौ- 

शिको' सरित' तोच्वा स्धयन्त्यास्तु पूर्वतः । चितिप्ररेथो 

श्प्रोकेराचतो योजनल्रयम् | विज्ञेया तन्न कापोती 

ऋता वललोकमङ्च्च । मलये नलसेतौ च वेगवव्योषधौ 

शषा । कासतिंक्यां पौेमाखाच् भक्तयेत्ताम् पोषितः । 

शोमवद्धालर वत्त त फल तावद्ध कीर्तम् । स्वां विचे- 
याश्लौषध्यः सोते चाग्र्ृदे गिरौ । सष्टङ् देवचरितेर- 

म्ब दानोकभेदिभिः । व्यापरचती्चै वियातः शिद्धणि- 

छरथैवितंः। युद्यानिर्मौभद््पाभिः सिं हनादिदकृलिभिः । 

मजाशोडित तोयाभिरामगाभिः समन्ततः । विविधर्धातु- 

शभिदिल; स्वलबोपथोभितः । नदी थ े ष करद्, वापि 

एर णुर्ेषु तथाश्रमे । सपन सर्वाः परिमार्मितव्याः 

सञेल भमिह्धि व्छनि धत्ते” । शारिवाप्रश्ययोषधीनां 

लक्तणादिकं भावप्र° द्भित' वत्तच्छब्ट उक्र" यथास्थानं 

. वच्यति च । वेदिककर्मौपयो गिन्य ओषधयो याम्यार्य- 
भेदेन चदुदेशविधाः यथा “तिलमाषन्रोह्िववाः प्रिय 

क्वो गोधमादेति सप्र मास्याः चोषवयः । बेणश्याभाक 

नोवारजश्िला गभेधका मर्कटका गा ताेति सप्र 
च्यारण्याः चआोषधयः” इति तैत्तरोयख भाष्ये ४ 

काण्डे ५ प्रपाठक &च्यद्वाके। ““चअथौषधोनामधि- 

प्ख टद्टौ" “भह्ोषधीं नक्तनिवात्भासः" कुमा० 
“भोगोव सन्धौ षधिर्डवी्यं :* । ““नवोदयं भायमिषो- 

षधोनाम्” रषु: । आओषधीनामृ मेदे युखविधेषा ऋठ्- 
शब्द् १४३२५४० उक्ताः । २देवपतयाञ्च । “देवानां ेता- 

सये प्न देधी विचदेव्यावती : एष्या: सधस्थे ऽङ्गिर खहघ~ 

स्ताभिरेदैनामेतहधाति ता दै ता ओषधय एवौषधयो वै 

देवानां प्रम ओषधि भरद् सवं हितमोषवधिभिरेवैना- 

सेतहधाति'” शत ० न° ६,५,४,४ । 

श्रोषधिगम इण चआओषधीनां गर्म उत् पत्तिर्यखात् ! चन्दर 

तव्किरणसम्यकषा टोषधो नात् पत्तेस्तख तथात्वम् | २ श 

च! तद्वच इर्िह्ठारा आओषधीग्भेधायकलतवात् “अपां 

मभ दर्भेतभोषधीनाम्” ऋ ० १,१६४,५२ मन्त्रं खयै- 

खटौषधोगमा धायक्षत्वोक्ग च तथात्वम् । 

श्रो षधिज लि° ओषधिभ्यो जायते जन+ड ५ब ° । ओषधी- 

जाते १अौषधे र्तच्जाते बद्धो इ° । च्वखयतौषधि- 

जेन वद्किना"' माषः | 

अओोषधिपति इ०दैत०। चन्द्र तख क्षिरथ नौषधीना मा्ाय~ 
नात् “खभायां त॒ षदा सोम च्छोषधीः प्रतिपद्यते । 

तमोषधिगत' माव : पिबन्त्यब्तवत् तथा” कालमा० सोभो- 

तपन्तिवाक्याञ्च तथात्वम्“ अपमार्गमोषधिपतिः ख करः» 

मावः आओषधोनग"यौधघोपादयोऽल् । रकपूरे श्सोभ- 

भलतायाञ्च | यथा च चन्दरखखौषधिपतिष्व तथा रिषं 

२५अ ° खलम: सोमोतपन्तिष्ठपवय्यं क्त यथा “तख 

यञ््रावितं तेजः एथिवीमन्वपद्यत । ओषध्यस्ताः खत्प- 
चास्ते जसा प्रजुलन्तय,त । तभिर्धायांस््वोलोकाः ्रजा- 

व चतर्विधाः। पोष्टा ङि भगवान् सोमो जगतां जग- 

चौपते , । स लब्धतेजा भगवान् संसत कन्याभिः । 

तपल्तेपे महाभागः पद्यानां दथतोटेष । हिरण 

वर्णां यादेव्यो धार यन्त्याक्ना जगत् । विधख्छावाममूत् 



चोष्ठ 

देवः प्रख्वातः खेन कम्मणा | ततस्ता ददौ राज्य 

जद्या बह्यविदां बरः। वोजौषधोनां विप्राणामपाच्च 

जनमेजय ! | सोऽभिषिक्तो महाराज राज्येन दिजराज- 

राट्। ब्रीन् लोक्षान् भाखयामास सखभासा भासतां 

* | काथोख०१४अ ° खोमोत्पन्ि्क्गोक्तम् । “तख 

यत् ज्ञापितं तेलः एधिौमन्व पद्यत । तेनोषध्यः सख 

ह्ञ.ला याभिः सधायते जगत् । स लब्धतेजा भगवान् 

जद्धण्ला वद्धितः खयम् । तपस्तेपे ह्ाभागः पञ्चानां 

दशतीदंश । आअविचक्त' समासाद्य चेल' परमपावनम् । 

संस्याप्य लिङ्गमण्डतं चन्द्रे थाख्' सखनामतः । वौोजौष- 

घोनां तोयानां राजाऽभूदसजन््नाम् । प्रसाद्ाहेवदेवख 

पेशल पिनाकिनः । वोन देवदेवेन खमोलौयो 

छतः सदा आदाय तां कलामेकां जगत् संजोवनीं 

पाम् । पञ्चाहदेख अपरोऽपि मासान्ते चय्माष्य च । 

चखाष्याखतेऽसतै कलया पुनरेव यया शथो" । 

श्रोषधिप्रख इ०योषधियुकत प्रस्यमन्र । हिमालयराजधान्याम् 
““तत् प्रयातौ षधो प्रस्य" स्थितये हिमवत् पुरम्” “आसे 

इरोषधिप्रस्यम्” ““दष्लोषपि प्रस्यविखासिनोनाम्'' कुमा °। 

श्रोषम् अव्य ° उष- चहल । अभोच्छ' पङ्खो व्यये ““खोश- 

धवेति" अत ° जा ° वाक्यम् आषधिशब्दे दर्थितम् । 

ध्रीभिष्ठ लि उष-दाडे शिनि अतिशयेन चोषो इन् डि- 

इन्वात् टिलोपः | दाहकतरे “च्ोभिष्ठहन शिनिकथा- 

भ्याम्” तंत्ति० १,४,२६,१ । 

श्रोषटटाविन् नि उष+करणे +न् तदस््मख विनि । ^“ङन्दो- 

विन करे ओओोषटमेखलादिति” बात्ति° दोषः | दाह- 

करणयुक्गो । ^ घुनरो ट. विन्यच्चत'' तिः सि० कौ ०। 

श्रोष्ठ ए" च्यते उष्णा हारेख उष-कम्प्रणि चल् । ( चठ } 

दचनच्छदे । ̂“ अवनिषटोवतेदर्पाट्दावोषौ च्छेदयेत् वपः” 

मुः । निरूपपदोषटशन्द् च प्रायेण उत्तोरण कविभिः 

प्रबुञ्ते ¦ ^तास्नौटपय्यं लरुचःख्डितख्य "कुमा °| “रोहन 

रामे राभौषविम्बसुम्बनच् च ना"म7घः । उपपदे ठूभयतः 

““उभाश्खे विम्बाफला धरो" कुमा” । अधरोठ उत्तरो 

द्यादि । ^वयख्ाचरौषढः पतितः चिप्रञ्चादधं तथोत्तरः । 

उभौ वा जाम्बवाभासौ दररंभं तख जीषितम्” सदत : । 

च्ोष्ख खाङ्गत्वात् संयोगो पधत्वे ऽपि उपसच्जने स्त्रियां 

वा छोष् । ५विम्बो्टौ चारुनेल्ना गजपतिगसना दोषके- 

शो मध्या” मह्ागा० । समासे उत्तरपदस्यऽद्छिन् 

पैसा वा पररूपम् । विम्बोढः विम्बोः । थरी- 

{ १५६५} ओद 

रावयवत्वात् भवादौ यत् । ओोच्छ तद्भवे नि° उवे 
पगे च“ आओष्जावुप्” शिच्तोक्ते: तयोखब्रभवत्या्षथा- 
त्वम् । अष्टो प्रदितः कन् । ओोढकः ओष्ण ख्कारप्रदिते 
नि° । ओषख मूलं जाहच. । ओजाहइ तनुमूले न ०। 

श्रोष्ठकोप इ० ओष्ख कोपो यत्र । उखतोक्तं खरोगभेदे । 
खखरोगनिरूपण तल्नोक्त' यथा 

^तत्ौहकोपा वातपित्तन्चे ए्रसच्चिपातरक्रमांषमेदोऽभिधा- 

तनिभिन्ताः। कर्कथौ परुषौ स्तव्धौ ठष्णौ तोत्र श्गन्वितौ । 

दाल्ेते परिष््येते ओ्टौ मारतकोपतः१। आचितौ 

पिडकाभिसतु रषं पाठतिभिष्ट शम् | सदाहएाकसंलादौ 

नलौ पोतौ च पित्ततः खवर्णाभिस्तु चोष्यं ते पिडकाभि- 

रेदनौ । कण्ड.मन्तौ पिच्छिलो च शोतलौ कफजौरे शुद्ध | 

सत्क ष्णौ सत्यतो सढष्टतौ तथेव च । सच्िपातेन४ 
विन्ते यावनेकपिड़कावितौ | खच्छौरफलवर्णामिः पिडका भः 

सभावचितौ! रक्तोपद्ट्टौ ५ रुधिरं खवतः शोखितप्रमौ | 

मासडलौरं य्॒स्यलौ मांसपिर्डषडद्तौ । जन्तव चाल 

मूच्छन्ति इ्टकखोभयतो खात् । मेदसा ऽघतमख्डाभौ 
करण्ड मन्तो स्विरौ श्ट | अच्छस्फटिकसङ्काथमाखावं 

खवलो युद । चतजाभौ विदीर्यते पाद्यते चाभिषा- 

ततः  पथितौ च समाख्यातावोौ करड समन्वितौ " । 

&त° च्रोषटरोगादयोऽप्यन्नर | 

श्ोष्ठपुष्य इणषोपमान एषपं धद । बन्धुकञ्चे । राजनि 

श्रोष्ठौ स्त्री आढ इवाचरति ओढ+किषप् ततः खच् गौरा० 

डगेष । विम्बफल नामके (तेलाक्रचा) इत्ते । रलमाखा । 

श्रोष्टोपमफला स्त्री आओ उपमोयतेऽनेन चोटोपमं पक 

यसाः । विम्बिकाचतायाम् (तेलाकचा) जटाधरः । 

ओरोष्ण पु° ईषदुष्णः खा+-उष्ण प्राण्सण० | दैषद्ष्णे | 

श्रोद्ध ० अ+वह घञर्थे क सं प्र० | !सम्यगवडने । “दखा- 

गोरोद्ेण तौखरो न लौत्रिः० क ०१,१८०,५ । “जो 

डेन वदनेन” भा० | कत्तेरि मूलषिमु °क । शवाहके 

शप्रापके च लि०। “ऋध्यामा त चोदः" ऋ०४,१०,१ । 

“रोद्ध; इन्द्रादिप्रापकेःसतामेः'" 

ओ्ओोवृद्यन् प° ऊह एषां बह्धोति षा निरुङगोक्त; षो ° । 

ऊशव्रह्मयुक्त । “वेद्याभिरोडवब्रह्मणो विचरन्तु त्वे“ 

निरू०१२,१२, । ता खछतिः। भा० | 

ओहस् लि ° अआ+ऊह अशन् । बहनसाधने स्तोरादौ ।५न ये 
देवास अहा” ऋ ० ६,६ ८५६, “ाद्ा बहनखाधने- 

नाभ इति वचस्य त्ये चोकारादिशब्द्ारुखद्कनम् । 

भा । 

स्तोत्रेण" 



चओ 

दकारः खरवखःमेदः कगटौहस्यानयोरद्धाय्यं : दोषः 

दिभाव्रत्वात् । ञ्ञ तस्तु विमालः) स च उदात्ताचदात्त 

श्खरितभेदात् लिविधोऽपि अन्लनासिकानदनासिकाभ्यां एुन 

दौविष्यात् षष्िघिः एव सुतोऽपि षडधः । तेन हादश- 

विथः । तपरवि कारपरत्वे च खर पमातर परः । वन्त तख 

वाचकशब्दा बखौ भिधाने उक्ता यथा । “ओकारः शक्ति- 

कोनादस्तं जसोवामजङ्घुकः । मदर्डं मेय शद कसः 

सदाशिवः) अधोदन्च्च कणटोो सङ्पंणः सरस्वती । 

च्यान्ना चोड उखो शान्ता व्यापिनो प्र्नतिःपरा । अनन्ता 

उ्वाङिनो व्योभा चदं शो रतिप्रियः । नेलमाताकभिषो 

चच जुखामालिन्किा ष्टगुः” | तदधिष्ठाटदेववा च 

तल्नौबोक्का | ““ओौकारे डाकिनी छिंङनादिनो चर्डमेरवो” 

तख ध्येयद््प' कामधेऽत ° छक्त' यथा “रक्तविद्य् ज्ञता- 

कारमोकार' कुण्डलो खयम् । अत्र ब्रह्मादयः सव 

तिष्ठन्ति सततं प्रिये ! । पञ्चप्राणमयं वसं सदाशिवभयः 

खदा | खुदा शरस युक्तं चठव्व गप्रदायक्म्' । माठका- 

न्यासेऽधोदन्पङ्खौ न्यखत्वा तच्छब्दे वाच्यताऽखेति बोध्यम् । 

श्रौ अव्य° ख+-अव-किप् ऊट् । ्ाह्वाने र्स'बोधने 

नेदि° । श्विरोधे ४निखं ये” शब्द्रल्ना०। ५ अनन्ते पु 

ण्काक्चरकोषः ६ निने षु*मेदि०। ष्टयिव्यां स्तो मेर्दि° 

ख च “चतह शखरोयेऽसौ सेठरोकारसन्नितः। सचा- 

इशारनाद्ाभ्यां श्खूदराणां सेतुरुच्यते" तन्त्रखारष्टत 

कालिकापु* उक्तेः श्टराणां जग्यमन्त्रभेदः । 

श्जौक्थ लि° उकथ-गगां ° अपर्य वञ् चौ कथ्यः तख च्छातः 

कादि ° अण् यजोलुक ¦ चौक ययच्छात्र 

ओ्रौक्धिक लिख उकथ' सासावयवभेद्" वेन्त्यधोते वा ठक् | 

{उक याध्याविनि रतदेत्तरि च । तेषां घम्म खाम्दायेा- 

दाततः ज! चौकथा चौटियक्रानां धम्म तदा- 

श्ब्रायेच न° | 

्रोत्च न ° उच्छं षाणां समूहः अण् टिलोपः । १दटषषमूहे। 

ष् । आौच्तक तवृसमृडे न° । तखेदसण् टिलोपः। 

र टषसम्बन्विनि लि°। अपत्ये अणि तु अच्छ इत्येव । 

ेदे कचित् इदमधशि उपधातेलापः। 

च्छंबरुभिः पञ्चात्” शत०ना०१,२,५।,२ । 
“"तामौ- 

1 १५६६ । श्रौड 

ओखोय ति० चष्डेन प्रोक्तमधीयते बण । उखपरोक्त नाह्ना 

शाध्यायिषु बभ्व° | 

सरौख्य त° उखायां संख.तं यत् ततः साथे" ष्यञ् । ¶स्वा- 

लोपक ऽच्नादौ | रनगरीभेदे स्तो उश्यायां जातादि 

कन्रपदि ° ठकञ् । चौ ख्यं वक तत्रजातादौ ति °। 

च्रौघ एण वहति घुखि सुन्नायां घ धरषो०्वतः खारेदुण। 

जलसंषाते “यष दमाः सव्वौः प्रजा निरशौढा? शत 

जा० १५८,१,, “वहतौत्यौ घ उद्कसं वातः” भा० । 

श्रौ च (त) य्य ° उतथ्यखापत्यम् खण वेदे षो ° । उतश्यापत्ये 

दोषेतमसि “उपस्तुतितौवधप्रमरुष्ये चाः” ० १, 

१५८५४, ““सौचयगडतथर एव दोषं तमसम्? मा ० । 
""दखा इ यद्रेक्ण चरौ चयः” ऋ ° ११५८,१, उतययरैव 

नामान्तरञ्चथ्येति तेन ““उचथ्यानामाङ्गिरसौ चथ्यगौत- 

मेति” आच ° खौ ०१२,११,१, उक्कम् । तख च गोलप्रव- 
रित्वम् क्तवाक्यात् | लाके तु उतथ्यः ओौतथपृदलेष । 

श्रौवित्य न ° उचिबद् भावःव्यज् । बुक्ततल्े । “एता अपि 

यथो चिल्याइु्षमाघममध्यभाः' खा०्द् ° । चिच्वसासर्थ्यात् 

स््रोत्वसपि तत्र डोष यलोपञ्च । च्मौचितौ तलाधेः। 

खामर्थ्रमौविती देशः कालोव्यक्तिः सख्लरादयः?” सा०्द्* 
ददा °इमनिच. उचितिमाग्यत्र ए ०। 

ओजसिक ति° ओजसा वतते ठक् । चरे तेजखिनि 
च्रौजस्य न° ोजस्+खाथे ष्य । ओजसि । “दौ गेव्यादयै 

रनौ जखय' दँन्य' भलिनतादिङत्” सा०द्० । 
दौव्जयनक ति* उच्जयिन्यां जातादि धमा वज् । = 

च्जयिनोनगरजातादौ | 

श्रौज्िहानि इसी उच्निहानखापत्यमत दज । उच्जि- 

नाप्य तवः इजनतत्वात् यनि फक् देलादि०तख लक. । 

तदोययुबापल्य ऽपि । + 

ओ्ओड ति° उन्द्-क नलोपः नि“ दख ड चार्येण । आद्र 

ततः नङ्ान्फक् । आओौडायन चआाद्रसख बुवापत्े तख 

विषयोदेशः रेषुकाय्यां ° भक्तल् । च्ौडायनभक्त तदौये 

विषये देथे 

श्रोडव ए० चऋडव+-खाथे५ण् । “"आौडवः पञ्चभिः मनोज्ञः 

स्दरेः पड्डितु षाडवः । सम्पूर्णा सप्तभिः प्रोक्ता राग 
जातिस्तिधा भता” शङ्गोतरल्रा० उक्त रागभेदे। सच 

भज्ञारादिः इति संगौतदामोद्रः । 

श्रोडवि लि ओडं रागविेवमदशोलयति इञ् । श्ओोडव 

| रागहुथोखे। ततः साथे" दामन्धा०्ड चोडवोय । तदथ 



श्रोत्त 

श्रोडप लि° उडुपेन नि्ट्तादि सङ्खलादि* अण् | १चन्द्र 

निरे श्वनिर्त्ते २तव्सच्िठशदेये च । 

श्रोडपिक लि° उड्पेन भेन तरति ठक् । शतेन तारके 

उड्पेन हरति उतृसङ्गा° ठक् | र ज्जवेन इारके च ब्रि०। 

ओड(दु)म्बर त्रि उड् (द)ष्बरख विकारः रजतादि ° अञ् । 

१ ताख्विकारे पाल्लादौ | “ग्टहोत्वौ ड(द्)स्बर' पात्रम् 

खदति: “लौवखं राजतौडुम्बरखाडगमणियानां पात्रा- 

षाम्” गोभि° | रयन्नाङ्गटच्चविकारे च । “पञ्चात्परतिर- 

वस्याय बुगमन्तमौड(द)म्बरं यलाटु खथ मा बधुति'गोभि०। 

च्जियां ङोप् । चौड (इ)म्बरीं श्छ.हा गावेत"" तिः । 

““ओौ ड(द)म्बरो' शाखाछठपगृहति"यत ° ना ०५,४,३,२५ 
३तपस्छिषिथेषे ° ।“वेखानसा बालिखिल्यौ डम्बरः फेन - 

पावने । न्यासे कुटीचरः पूरवव॑म् बह्नोदो हंसनिष्क्रियौ? 

भाग ०१,१२,२७ । “अौड(इ)म्बराः प्रातरलयाय यां 
दिश प्रथमः पश्छलन्ति तत च्ाद्गफलादिभिः जौोवन्तः५ 

श्रीधरः । चयौ दम्बर तत्फल ̀  तखेवाकारोऽसूवख अशं 

अच् । ४माकृमेे । “तत महाङृान्यरुषौम्बरण्यं 
जिह्धकपालकाकणषण्डरोकदद् कष्टानोति" विभज्य 

«पित्तेन पक्तौ डम्बरफलाछतिवणा न्यौ ड .म्बरा णोति" तज्ञच्डा 

 छश्चते उक्तम् । ख च रोगः तास्ते यकर्म विपाकः यथा 
शाता० “चौड (दु) म्बरो ताजचौरो नरकान्ते प्रजावते" । 

५यमभेदे च “खड म्बराय दभाय यमतर्पयमन्त्रः । 

श्रौड.लोमि णस्ली उड लोम्नोऽपत्यस् बाह्वा* इज् । 

उड लोन््ोऽपत्ये बड्घु अ । डलोमाः उड लोभान् 
श्रौड ण चछोड.देथानां राजा अख । !अडुदेशन्टपे खोड 

शब्द् विदटतिः रत शवासिनि च। ब्ध अणो लक । 

श्रौत्कणटप न ° उत्क गठव च।ठ्व ° खाये ष्यञ् । उत्कण्डा 

याम् "“खओौतक टपाखकलाचस् द्यासौन््ो शनैर” 

भाग० १,६,१७ । “खौत्क णठ ह् वकोद्ठतः” १,१० 8 । 

श्रौत्कष्थं न° उत्कै+खलायं ष्य |. उत्कर्षे । 

श्रो क्तेष एसो उत्केषख जच् चेपकख्या पयं धिवा° अख. । 
उतृतेपकखा पत्ये त्तया डोप । 

ओ्रौत्तम लि° उत्तमेन निं त्तादि बद्घला० अष् | १ऊत्तमेन 

, दिते २तत्सब्रिलटदेशादौ च । 
ओत्तमि इ० उन्तमखापत्म् दख । मवुभेदे उत्तमणब्द् 

 उद्° । “स्वा रोचिषशौत्तमिश्च तामसोरेवतश्लथा” मनुः 

` तद्ध पत्रो उच्मो तखा अपत्यम् ठक् । उत्तमपल्रपुपव्यं 

बूना “चौ त्मेवान् भह्ाराज ¦ दय इतरान् निबोध 
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तान्” हरिकं ७० उन्तभशब्दे तेच नाभतो्दार्बिताः 1 

श्रोत्तर ति उत्तर्यखाव् उद्+त् -अपःदानेऽप् ततः 

स्वायेऽण । उन्तारके “दूतरेषाश्पदेशेन दःखादिनि्रारके 

ऋषौ | “वलौत्तराणां स्वेषाद्षोणाम् नाडषसय च” 

भाग्व° १०,५४६। 

ओत्तरपथिक लि ° उन्तरपयेन गच्छति तेना त" वा ठञ् । 

उत्तरपथेन ्ञ्धिंराद्मागेण १गन्तरि उपासकभेरे 

२तेनाद्ृते च । खाइके | 

श्रौत्तरपदिक लि* छत्तरपद' र्ङ्काति ठक् । उन्तरपद- 
श्रौत्तरषैदिक ति ० उत्तरवेद्या भवः उञ । उत्तरवेद्यां भवे 

कर्मादौ “ओौत्तरवेदिकं कमे कलवा" शत ° ना ° ७,९२,१७ 

श्रोत्तराधय्यं न° उत्तरे च अधरे च तेषां भावः ष्यञ् । 

द्धं नोचभावेन स्थितौ । “चे चानौत्तराधर्ये" पा० 

श्नौत्तराह ति° ऊत्तरञ्जिन् कालादौ भवः “उकरादाषञ् 
पा° उत्तर +आखाहञ । उत्तरकालादौ भवे | 

श्रौत्तरेय ए° उत्तराया अपन्नम् ठक । अभिमन्यते विराट 

इडिठ ङ्त्तरावाः ले परिच्िचपे “आओौत्तरेये्य दत्तानि 

न्यवसत्तच्चिदे शत्” भाग० १,१७,४० । ““खवषधा्यं मति" 
कभ्ण ओौ ् तरेय: सतौ व्यधात्” भाग ० २५४,२ । 

ौत्तानपाद (दि) ४० छन्तानपादे मे भवः अण् । उत्ता- 
नपादमवे भुवे ̂  बोत्तानपादख बरहरा तथेव च^्भा० 

अलु° ३अ० | “'उत्तानपाद् } भगवांस्तव शाङ्गःघन्वा” 

भाग 8,१०,२५ 1 खप्येतु इञ | तवेव ।''उसानपा- 

दिनि गेव्य ततः काननतो हिल }” काथो | तख यथा 
तपखया सवनक्तत्राघारतापद्प्राश्चिस्तथा बख्ितम् भागर 8. 
८,६,“जाये उन्तामपादस छनोतिःचरुचिस्तयोः । चर चः 

प्रेयसो पष्ुनेतरा यतृच्तोभूवः ¡ एकदा इर्वेः षुव- 

मङ्कमारोप्य लालय॑न् | उत्तमं नार्रुच्चन्त' ध्रव ' राजाभ्य- 

नन्द्त | तथा विकोषेमाण' त सप्नपरास्तनय' भ्वम् । 

रचः द्वतोरान्नः सेष्य माहातिगविंता । न वत ! 

न्पतेधिष्णपर' भवानारोदमदति । न ग्टहोतोमया यत्त्व 

कुच्तावपि टपात्मज ' | बालोऽल्ि तव ना्मानमन्यस्त्रो 

गर्भ संहतम् । नृनं बेद भवान् यख इलमेऽये' मनोरथः । 

तपसाराध्य षुरुषं॑तय्यं वातु मे । गर्भँ तव" साध- 

यातान' यदीच्छति नपासनम् । च्रीमैनेयउवाच । 
मातत: सपरा सदुरक्तिषिडः सन् रुषा दण्डहतो 

यथा$दह्िः | हित्वा भषन्तः पितर सन्नवाच' जगाम 

मातः स रदन् सकाथस् । त निःश्रषन्त छ् रिताधरौठ 

३८३ 
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-चनीतिरुत्शङ्दरहय बालम् । निशम्य ठपत्पौरषखान्नितान्तं 

सा विव्यथे यज्दित' सपत्रा । सोवृष्टज्य धेये" विललाप 

शोकदावाग्निना दावलतेव बाला । वाक्य खपत्याः खरती 

सरोजचिया दथा बाप्यकलारुवाङ् । दीं अशन्ती एजि- 
नस्य पारमपश्यतो बालकमाह बाला | माऽमङ्घलं तात ! 

रेष शंस्या भक्तं जनोयत् परडुःखद्स्तत् । सत्य चुर् 

च्याभिह्हित' भवान्ध यद् भगाया उदरे ग्टोतः । स्तन्येन 

उव विलज्जते यां भयेति वा बोदटुमिख्विर्नम् । 

च्छातिष्ठ तत्तात } विभमत्घरस्वश्क्त' समालापि यदव्यलो- 

कम् । खराघयाधोक्तजपादपद्म यदोच्छसेऽध्यासनछक्षमो 

यथा! यखाङ्कि.पद्य परिचय विच्चविभाषनायात्तयु- 

स्थाभिपत्ते : । अजोऽध्यतिषत् खलु पारमेष पदं जिता- 

त्श्रसनाभिवन्यम् । तथा सर्व्व भगक्रानु पितामहो 

यमेकमत्या घुरुदचिखेम्प् सः । इद्ाऽभिपेदे इरवापभन्यतो 

भौमं सुख दिव्यसथापव्गम् | तमेष वद्धाचय श्टत्य 

वत्धल' शखलुभिमम्बपद्ाञ पतिम् । अनन्यभावे निज- 

घश्् भारिति मनस्यवस्थाप्य भजस पूरुषम् । नान्य' ततः 

पञ्मपलाशलोचनाद्ः खच्छिद्ः ते मृगयामि कञ्चन । 

योरम्बते ₹ष्ग्टहोतपद्मया च्ियेतरोरङ्ग ¦ विमृग्य माया । 

णव' ख"जेस्सित' मातुराकर्यां थांगमं वचः । स नियस्वा- 

नात्मान' निचक्राम पितुः पुरात् । नारदश्लष्धपाकण्यं 

ज्ञात्वा चाख िकोर्षितम् खा सूदन्यव्े न पाणिना- 

प्राह विक्जितः । अहोतेजः चलियाखां मानभङ्गममृष्यता - 

म् । बालोऽप्ययं हृदा धत्ते यत् समातरखदचः । चोनार- 

द्डवाच । नाधुनाप्यवमानं ते सम््रानच्चापिपुन्रक) | लक्ष 

यामः कुमारख्य सक्तख डना दषु । विकल विद्य मानेऽपि 

नद्यषन्तोषद्ेतथः । घसो मोहग्डते भिन्ना यज्ञोके निज- 

कममोभिः। परितष्येत्ततस्तात , तावन््ात्रे ख पूरुषः । 

देबोपसादितं यावदीच्छञ्चरगति बुधः। अथ मालोप- 
दिन येगेनावररुतृखसि । यतप्रतादं सवं एन्द् 

राराध्योनतेाभम । सनयः पदवीं यख निःसङ्कनेारजन्ब- 

भिः । न विदु गयन्तोऽपि तोत्रयोगसमाधिना। अते- 

निवत्त तामेभ निबन्ध स्तव निष्फलः । यतिष्यति मवान्- 

कले श्रोयसां ससुपस्िते । यख यह ववि्हितं स तेन सख- 

इःखयोः । आक्मान' तोषयन् देषो तमसः पारङ्टच्छति। 

गुष्याधिकन्द्र द् लिये दनुक्रोथ' शुखाधमात् | मेलं स- 

सानादनिच्छच्च तापेरभिनूयते । श्रीधष उराच । सोऽयं 

अभमोभगवता चखदु;खहतातनाम् | दर्जितः शंपयाषएुषां 

इह शऽखदिर्ेसतु यः । अथापि मेऽविनोतख लाल" घो- 
रसपेयुषः । रुच्या इवेचोषायंमे भिन्न चयते इदि । 
षद" लिभुवनेत्लष्ट' जिगोषोः साधु वह्मः भे । नुदत 
पिदभिनं हन्य र्यनधिरितम् । नून भवान् भगवतो- 

येाऽङ्गजः परभेठिनः। विलदनच्नटते बीणश्णां हिताय 

जगतेऽर्कवत् । नेत्य उवाच | इव्यदाइतमाकर्यं भग- 

वाच्नारदस्तदा | प्रोतः प्रोत्याह तं बाल" खदाक्यमचु- 

कम्यया | च्रोनारद् उवाच | जनन्याभिहितः पन्ाः 

सवेनिःश्ोयस्ख ते । भगवान् वाञचदेवस्ल' भज त" प्रव- 
शात्मना । धम्माधं काममोक्षाख्य' य इ्डेच्छेय आम 

नः | एकं दयो व इरे्लत्र कारं पादसेवनम् । तत्तात ! 

गच्छ भद्रन्ते यश्चनायास्तरं शचि ! घण सधृवनं यन 

साधिष्यं नित्यदा रेः । स्ञात्वालुसवनं तसन् कालिन्द्याः 

शखिले शिवे । लंत्वोचितानि निवसन्नात्मनः कल्ितासनः | 

प्राणायामेन बिष्टता प्राखेन्द्रियमनेामलम् | नेवय ट 

खाभिध्यायेन्धनसा गुरुणा गरम् । प्रसादाभिखख च 

त् प्रसच्चवदनेच्म् । छनसं सभ्वरव चारुकपोलं छ- 
शुचन्दरम् 1 तूयं रमणोयाङ्गमरुणौट चणा धरम् । 

प्रणताश्रयखयं नमं शरर्य' करणायेवम् । चरोवतसाद् 
चमश्याम' एुरुष' वनमालिनम् । शङ्खचक्रगदापद्म रमि- 

व्यक्तचतरमजम् । किरोटिन' कुण्डजिव' केय्रवलवा- 

चितम् । कौस्तुभाभरणसोव' पोतकौ गेयैवमसखम् । 

काञ्चोकलापपग्यं स'लसतृकाञ्चननूषरम् । दशथनोयतमं 
शान्त भनोनयनवद्वनम् । षद्धयां नखमरितर ण्याविख- 

सद्धं समञ्धतास्। इत्पद्मकथिकाधिष्णमाकरम्वा- 

 कन्यवस्थितम् । खयमानमभिष्यायेत् साहरागाबलो- 
कनम् । नियतेनैकमूनेन भनसा वरद्षमस् । ख" भग- 

वतोरूपं भदः ध्यायतोमनः । निब्यत्या पर 

या दकं सम्पच्च न निवत्ते । जप परमोगुद्यः चर. 

यतां मे पात्मज) | य॑ सप्रराल्न'प्रपठन् एमान् पश्यति- 

खेचरान् । श्चं नमो भगवते वाददेवाय । मन्त्रेणानेन 

देवस बुर्याड् द्रव्यमयो" बधः 1 सपय्यं† विविधैर बयहप 

कालविभागवित् । खलिः शविभिनपाल्यवन्योषू लफला- 

दिभिः | अस्तार शे चाञे ुलस्दा प्रियया प्रभुम् । 

लब्धा द्रव्यमयोमञ् चित्वम्ब7दिषु चाञ्खयेत् । चखा- 

भूतात्मा छनिः शान्तोयतवा ङनमितवन्यभूक् । सखेच्छावतार- 

चरितरचित' निजमायया । करिष्यलुमस्लोक्, 

-ष्यायेदु हृदय गवम् । परिषग्थ भगवतो यावतीः 



ओत्ता {१५५९ ] श्रोत्ता 

पूवंशेविताः 1 ता मन््ददयेनेव प्रयुड्गरान्ध् सेये । एव" 
क्षायेन मनसा वचसा च मनोगतम् । परिचवंमाखो 

भगवान् भक्तिमत्परिचर्थ्यया। पु'सामसायिनां सम्यग 

भजतां भाववद्नः | चेयोदि ् त्यभिमत' यङम्ोदिष 

देहिनाम् ¦ विरक्त न्द्रिवरतौ भक्तियोगेन भूयसा । 

त' निरन्तरभावेन भजेताङ्गा विष्क्षये । ̀  इय॒क्गस्त' परि - 
क्रम्य प्रणम्य च पार्मकः | ययौ मधुवन" पुण्य' इरे. 

अरणवचर्ितम् । तपोवन गते त्न प्रविषटोऽन्तःषुरं 

शनिः | अधाह्िताहेषोरान्ना छखासोन उवाच इ। 

्रोनारदञवाच। राजन् ¦ किं ध्यायसे दें श्खेन परि. 

शुष्यता । कि"वा न रिष्यते कामो धर्मोवार्येन संयुतः । 

ओरराजोषाच । छतोभे बालकोग्रह्म स्तेरेनाकरूणात्मना । 

निष्वासितः पञ्चवर्षः सह मात्रा महान् कविः अथय 

नाथं वने नद्धा खादन्यभेकं टका: । चान्त शयान 

चितं परिग्डानहखाग्ब.जम् । अहो मेव दोरात्य स- 
जितखोपरधारय । योऽङ्कः" प्र म्णाररुचन्त' नाभ्यनन्दम- 

सत्तमः | खोनारदटञ्वाच । मामा शुचः खतनय' देव- 

गुश्र' वि्ाम्यते ! । ततुप्रभावमविन्नाय प्राटडनक्तं यद्यथो- 

"जगत् | द्न्कर' कले ठत्वा लोकपाखेरपि प्रभुः । ण 

च्व्चचिरतोराजनुयथोविषठलयंश्व । दूति देवि परोक्तः 

विश्ुत्य जगतां पतिः । राज च्छ मनाढत्य पुलमेवान्वचि- 

न्तयत्” । ^तल्नाभिषिक्ः प्रयतस्ताख्पोष्य विभावरोम् । 

 खसाद्ितः पथ्य"चरष्यादेशेन पुरुषम् । लिरात्रान्ते नि- 

राल्लान्ते कपिल्यवद्राशनः ! चअकटन्यदसारेख सासं 

निन्येऽद्खं यनृहरिम् । ददितोयश्च तथा सारं षेषषटऽ्म- 

कोदिने । ठ्पर्ादिभिः चीरः कताच्नोऽभ्यद्च बदिमुम् । 

दतीयद्चानयन््ाख' नवभे नवमे ऽइनि । अन्भन्चञत्तम- 

ोकषपधावन् समाधिना । चतु्मपि वै मास हादे 

हादथेऽनि । वायुभच्चो जितञ्वाशोध्यायन् देवमधारयत् | 

षञ्चमे माखतुप्राप्रे जितश्वासोन्धपात्मजः। ध्यायन् बह्म 

बरैदेन तस्यौ स्थाणटरिवाचलः । सव्व तोमनञ्ाष्य हदि 

भूतेन्द्रियाशयम् । ध्यायन् भगवतोख्पः नाद्राचोत् किञ्च 

नापरम् । आधारः भर्दादोनां प्रधानः पुरपेश्वरम् । 

जश्च धारवमाणचख नयोखलोकाचकम्मिरे । यदेकपादेन स~ 

` पार्थिवामजसस्यो तदङ्ग छनिषौडिता महो | ननाम ` 

खाद भिभेन्द्रधिषिता तरीव सव्येतरतः पदेपदे । तशिच्न- 

निध्यायति विश्वमात्मनोहार निरुध्याच्चमनन्य। धिया । 

कोका निखच्छादनिपोडिकाभ्ययं सलोहपालाः रथं वबु- 

हेरिम् । चरौरेवा ऊचः। नेव'विदामोभगकन् ! प्राणों - 

चराचरसयाखिलसत्वधाभ्न्ः । विधेहि तन्नोटजिनादिमो् 

प्राप्रा बयं तवा शरणं शरण्यम् । चरोभगवाहवाच । सा मै 

बालं तपसो दुरत्ययाच्निवन्तयिष्ये प्रतियात खधाभ। यतोहि 

वः प्राण्निरोष खासोदौत्तानपादिम्यि संगतात्रा| तण 

खत्सनच्नमयाखर्क्रभे कतावनामाः प्रययुख्िपिष्टपम् । सहस्- 

शोषीऽपि ततोगरूकतामधोर्वनं शत्यदिश्लयागतः | समै 

धिया योगविपाकतोतया इत्पद्मकोथे स्फ रित डित् 

प्रभम् 1 तिरोड्ित' सहरेषोपलच्छ बहिः स्थित तद्- 

वस्वं ददे । तदशेनेनागतसाध्वसः चलिताववन्द्ताङ्ग 

विनमय्य दण्डवत् । ठगभ्यां प्रपश्यन् प्रपिबचिवामेकशम्ब- 

चविवाद्ध न भजेरिवाश्चिषत् । खतः विव्चनलमतदिद 

इरि्नात्वाख सर्वख च इद्यवस्वितः । सता ञ्जलि' बद्ध - 

मवेन कम्ब ना परस्स बाल कपया कपोले । स वे तदेव 

प्रतिपादितां गिर' दबो परिज्नातपरात्मनिर्ययः | त" भ- 

फिभावोऽभ्यम्टणादसत्वर' परिश्तोरुश्रवसख' भुवक्विति"ः । 

ततो ध.बेश स्तुतो भगवान् तश्परौ यथा वर दत्तवांस्तथा वितं 

तत्रं¶ “अथाभिष् तण व सत्वङ्कल्पेन धीमता । ग्य्याचु- 

शक्तो भगवान् प्रतिनन्दय नभनवीत् । शओभगवादुवाच | 

नेद् ते व्यवशितं दि राजन्यबालक › । तत् प्रयच्छानि 

भद्रः ते इष्यापमपि त्रत || नान्यैरधिरितं भद्र | 

यदुभ्वाजिष्ण्, ध.वचिति । यत्र यङदयेताराखां ज्योतिषां 

चक्रमाड्हितम् । मेध्यां गोचक्रषत् स्वाक्ञ परस्तात् कल 

वादिनाम् । धर्मोऽग्निः क्यपः शक्रो नयो ये वनौकखः | 
चरन्ति दक्षिण्यो कत्व भ्वमन्तोयत् सतारका | प्रखितेठ 

बन" पिला दक्वा गां धं रंज्यः। ट्नि'यदरषसाङसं 
रचिता व्याङृतेन्दरियः । त्वदुभ्वात्यत्तमे नष्टे गयायां 

ठ तन्ना: ऋन्वेषती वनं माता दावाग्नि सा प्रगे- 

च्छति । दृषा मां यन्नष्ृदयं यन्नः इष्कशदकिणेः । भका 

चेहाशिषः सत्या अन्ते भां सश्रिष्यसि | ततोगन्तालि 

भत्ख्यान' सवंलोकनमखतम् । उपरि्टाहषिभ्यस्ल' 

अतो नावर्तते यटिः” 

मन्षन्रद्पतत्सन्निवेथवियेषश्ललेव ५ स्का उक्ो यथा 

स्य तश्चात् (शनिलोकात्) परतस्त्रयोद् शलच्योजनान्- 

रतो यसदिष्णोः परम पदमभिबन्दन्ति यत्र महाभागवतो 

श्रव च्छौत्तानपादिरग्निनेत्रेख प्रजापरतिना कश्यपेन 

अर्व च समकालयुगभिः सह बहमान दकिखतः 

क्रियलाण द्टानोजपि कलखजोविनामानोन्य उषाखे 



भ्रत्य 

तख महानदुभाव उपवर्णितः | सु हड्ि सर्वेषां चयोति- | 

गेणानां ऋअनिभिषेणाव्यक्तर "हषा 

भ्वास्यमाशानां स्याणुरिवावषटन्भ 

शश्वद्वभाश्ते । यथा मेधी- 

स्योजिताख्जिभिः सवनर्मथा 

ख्यान' भण्डलानि चरन्ति एव भगणा यखद्ादय 

रतस्ित्रन्बेषहिरमगिण कालचक्र आयोजिता भे .वभेवा- 

लम्ब वायुनोदोग्य माणा ऋाकल्पान्तः परितः क्रामन्ति ` 

नभसि यथा मेषाः श्यनादयो वायुवशाः कमोषारथयः 

परिकर्मन्ते । एव" च्यातिगणाः प्रलतिषुरुषसंयोगानु- 

ग्ट्ोताः कसनिभितगतयोमुवि न पतन्ति । केचिदेतत् 

च्धोतिरनोकः यिशुमारस'स्यानेन भगःतो वादेव 

योगधारथायामलुवशयन्ति । वद्ध च्छा ऽवाक्थिरसः 

कुण्डलोभूतरेहख भष उपकल्सितः'” ५,२३,१स् ० अ । 

सि°्शि” सर्वनकषत्रद्याधारो दौ भ्रुवौ अङ्गोलतो यथा 

“निर देशे चितिमख्डलोपगौ प्रवो नरः पश्यति दचिये- 
तरौ । तदाचितं खे जलयन्त्रवत् तथा भ्वसद्धधक्रं निज- 

भस्तकोपरि | उदम्द्िं याति यथा नरस्तथा तथादान्न- 

तम्तमरडलम् । उदग्र व' पश्यति चोन्नतः चितेस्तदन्तरे 

योजनजाः पलां शकाः | योजनसंख्या भां गयु खिता खपरि” 

चिद्कता भवन्त्य शाः । भूमौ कच्तायां वा भागेभ्यो योज 

नानि च व्यस्तम्"शि° | “उदग्दिशं याति यथा यथा नर 

द्त्यनेनापशारयोजमेरलुपातः वितः । यदि भूषरिधि- 

योजनेद्धकरांथा लभ्यन्त तदापसारयोजरः किमिति। 

फलमच्तांशाः | यदि चक्रांशमितपरिधिना भूषरिधिल- 

भ्यते तदाच्ांेः किमिति फल निरक्षदेथखदेश- 

योरन्तरयोजनानि ख: शेषः स्सटमु । ए निर 

देथात् क्ितिचतु्धांथे किल मेरुः | तत्रे नवतिः &° 

पलाशाः" प्रनि°। "दौष्य" रव मेसगताः खमध्ये 

, याम्य' च दत्या निजमस्तकोध्वः। सव्यापशषव्य' भ्रम- 

दच्चचक्र' तिलोकयन्ति च्ितिजप्रषक्तम्" शि । 

ओत्पत्तिक उत्पत्त्या भावेन वियुक्तः ठक् । \।नत्य सं चन्वे 

शन्ाययोः सम्बन्धस्य निन्यावियुक्तोत्वात् आत् पत्तिकत्वम् 

ज. ० भाष्ययोदूर्भितं यया 

“खौत् पन्तिकस्तु थन्द्स्याेन सम्बन्धस्तस्य ॒च्ञानङपदेथोऽ- 

ब्य तिरोकार्गेऽजुपलञ्चे तत् प्रमाणः धाद्रायखस्यानपेच्त- 

लात्” । ० 

“खतृपत्तिक" इति नि नमः, उत्पत्तिहहिं भाव 

पहनच्तनादोनां 

भगवता कालेन 

ईैश्चरेष्य विहितः 

स्तम्भ आक्रमणपशवः 

{ १५७० 1 भरोत 

उच्यते खक्तणया । आवियुक्तः शब्दाथ यभावः सम्बन्धः 

नोत्पन्नयोः पञ्चात् सम्बन्वः, चोत् पत्तिकः शब्दख्यार्येम 

सुभ्बन्धः, तस्य अग्निहोत्र दिलच्चणस धमय प्रत्य 
च्तादिभिरनवगतस्य ज्ञान निमित्तम् । कथ > । उपदेशो 

डि भवति, “उपदेशः” इति विशिच्ख उद्धारणम् । 

ऋअव्यतिरेकचच न्नानख, न, हि तङत्पन्न ज्ञानः विष- 

ययेति ! यद्ध नाम कानः न तत् शक्यते वक्त “न एत- 

देवम्” इति, यथा शिन्नायते, न तथा भवति, यचैवन्न 

षिन्ञायते, तथेतदिति, अन्वदख द्ये, अन्यदाचि खात्, 
णवं वदतो विरूद्धभिदं गम्यते, अलति नालि वेति। तश्चा. 

त् तत् प्रमाण्मनपेक्त्वात् | न दछोव'सति प्रच्छयान्तरम- 

पेचितव्य, पुरुषान्तर" वापि, अय "पर्ययो दयखौ । वाद्- 

रायण्य हण वादरायणो द् मत कोक्यंते वादरायण' 
पूजयित, नाकौधं मत प्येदसिदस् । 

उतृपत्तिभाषः कालः तत्र भवः ठक् । रेखभाने 

शखभावद्य यावद् द्रव्यभावित्वात् तथात्वम् । “मातरङयद्ा- 

कशोतृपस्िकेनेव ख"इननबलोपेताः पितरा विभक्ताः" भा 
ग०५,२,२१, तन्निशम्याथ इर्म्यस्या आओौत्ृपसिकमनोषया 

भाग ६,५.१० । 

च्रीत्पात ग्ि*खतृषातख तजच्नापकशासतरख व्याख्यानो सन्वः 
तल्नभवो बा ऋगयना० ऋण | १उदूपाताबेद्कप्रन्य- 

व्याख्याने सन्ये २तल्नभवे च । 

श्रीत्पातिक लि° उत्माति देवारिष्ट भवः ठक् १देवारि्टभवे- 

“चखौत् पातिकं मेष इवाग्रमवभम्” रषु: । “"ौत्मातिक' 

तदिद देव । परिचिन्तनीयस्" उद्भटः । ““चऋौत्मरातिके 

महाघोरे तथा दुःखम्न” वट्कस्तवः उत्षाताय 

प्रभवति ठक् । उत् पातसम्पाद्नससर्थे “प्रयाते ठ॒वतः- 

स्कन्द् बभूवौत् पातिकं महत्भा ०व ०२९० ०। 
श्रौत्पाद् लि° उत्पादः तदाकेदकपन्वं बा नेत्यत वा 

तत्रभवो वा ऋगयना० आख | १ भावानाद्खत् षादबेन्तरि 

र्तद्ावेदखन्याध्येतरि रेतत्रभवे च । 

ञ्रत्पुट नि°उवृषठटेन नेत्तादि स्घला° चत्रथ्याम् अण् । 
उद्ष्टेन उनछद्रेण १निडेत्ते रतद्धन्निष्देथादौ च । 

श्रौत्पुटिक लि* उवृषुटन इरति उत्सङ्गा ° ठक. । उत् 

पटेन हारके । [अनसंसकारान्वितेन हारक । 

श्रीतुप॒तिक बि" उवृषुतेन इरति उत्सङ्गा० ठक्. । उठप- 

ओओत्स लि* उत् से भवः अज. । प्रशवखभने स्छियांडोप् । 

चत्सङ्गिक लि उतृशङ्गेन इरति उक्] करोडन इारके। 
१, 11 



ओद 

म्रौत्स्गिंक लि उल्घगं सासान्यपिधिमदति षज । सामा 

च्यप्रिधियोग्यं स्तिया डेष् । [फञ् । उत्सर्ग पे । 

श्रौत्सायन षु स्तरो उत्स ऋधिभेदस्तख गोल्रापव्यम् अञ्ा° 

ओत्सुक्य म० उतृद्ुकख भावः ष्यञ् । उत्कण्ठायाम् । 

खौतृदक्येन टठतत्वरा सहभुषा व्य 1वत्तमाना दिया” 

रत्नावली “तमाहितौत्चक्यमदभेनेन" रषु: । "रथ 

चरयसमाज्भस्तावदोतद्क्यरचचा ” साधः “त्यौ वृ चक्यादपरि 
गखयन् गुद्धकस्त' यथाचे' मेषघ० । तच्च अलङ्खारोक्त 

व्यभिचारिभावमेदः साण्द् ° निरवद्ावेगेत्याद्य,पक्रमे भच्धौ- 

तृचग्योन्मा दशङ्धा"' इदयुक्वा ““द्टानवाप्रे रौत्चक्यं कालच्त 

पाखहष्णुता "लक्षितम् । इच्छालात्रे च । ̂ 'चौत् दचक्य- 

निहन्त्यथे यथा क्रियाच प्रवर्तते लोकः" सा०का० | 

“छौ तृद्धक्यमिच्छा साच इ्ष्यनाणप्राप्नौ निवत्तंते इष्य 

साच्च सखाय भटलच्णत्वात् फलस” त°्कौ ° ! “मनो- 

यखेन्द्रियखे ह ष्रिषयान् याति सेविठम् । तखौत्दक्यः 

संभवति प्रह्तिज्ञोपजायते" भा०व° ११४ ल्लो° । 

श्रौदक लि० उदकेन पूर ष्ट्ाति उद्कखेद् वा च् । 

१उद्कपूरङृम्भया हके “ख परोणाग्निमो दकोऽदसं रज्य पा- 

खिमाह' भूद्गदेथेऽवसिश्चति" गोभिलः । “खौदको ष्ट. 

ोतोदङम्भः'' सं *त०रघ॒०। २उद्कम्बख्धिनि ।५खौदट्ः 

केनैव विधिना निर्वपेत् दत्तिणार्खः "सलु: । उदके भवः 

थ् | रजलभमे च ।५यानि चेवं प्रकाराणि स्वलजान्यौ - 
दकानि च “स्यलजौदक्ाकानि पुष्यम् लफलानि च” महुः 

च्रौदट्कि एस्लो “उदङ्क उदक (संतन्नायास्)'' पाश्ग० बाहवा 

पत्ये इञ. । उदकनामर्भेरपत्ये ततः खार्थे दामन्या० 

ङ। च्ौदकोय तत्रार्ये। खम् च्यौदद्भि ओौदङ्ोय 

इत्यपि उदङ्कापर्य घुश्नी | { खापर्ये । 

ओ्रौदन्न7यनि इ'स्री उदन्नखेरपत्यं तिका० फिज. । उद्नः 

ओओौदञ्चनति°उ्दच्यते उतृ्तिष् भियतेऽखिन् उद्ञ्चनोजला- 

धारः भिक्स दम् अण् | मणिकस्विते जलादौ 

(जालारजल) “णनां (अफरोम्) तत चादाय न्वधादो- 

दच्चनोदके” भाग० ८,१४,१५ । ““ओौदच्चनोद्के 
भणिकस्यजले खौधरः उदञ्चनख सन्निरशषटदेणादि 

अरीहष्यादि° वज. । च्रौदद्चनक मणिक सन्निकष्ट- 

देथादौलि। [ नामकर्भर पतये ¦ 
श्रौदश्वि एषो उदच्चोरपयं बाह्वा° इञ. । उदञ्च 

-श्रौदच्ि स्तो उदञ्चाप्यम् इञ । १उदच्चापत्ये ततः यूनि 
फिज. पला ° तख खुक्। र तदोययुवापल्ये ऽपि । 

९५ वान्भागर 

{ १५७१1 थ्रोट 

च्रद्निक ति चोदनाय प्रभवति खंतापा० ठञ् । योदन- 

जिष्मादनाय समये छपकारे । 

श्रोट्न्य पु9 उदन्यायुक्तो चष भवः अण् | पिपामायुक्त 

भिभवे हरिडभि ऋषौ । “रतां ह वै सुर्डिभि ऋौदन्यः 

जद्धहत्यायै प्रायञ्चित्ति' विदाञ्चकार शत०्जा०२२.३, 

५,९६.4 तखापये ठ इञ् । चओौदन्ि इत्येव त्रा 

ततः युवप्रत्ययस्य फिञः पैल्ला० लक् । तदोवयुवापरत्ये च 

्रौदपान लि° उदपानादागतः शुख्डिका० अण् । ख्ाय- 
ख्यानदूपोद्पानादागते १रजस्राद्धयकरादौ । उदपाने 

भवः प्रलद्या० ख् । रउद्पाननामख सभवे करादो 

वि । उदपाने जलाधारस्यानभेदे भवः उत्सा° अज् ! 

शउदपानभवे ति° ! स्तिया रुषैत्र डीप् । 

श्रौदशज्नि एसी उदभ्टज्जसयापत्यम् इज् | १उद्ष्टव्जलखापग्य 

ततो वप्रय पैलादि * लुक् | रतदोययुवापव्ये च । ग्व 

चोदमच्जि आौदमे धि सौदव्रलि ओौदशुद्धि इयेतैऽपि 

शब्दा: तत्तद प्ये तत्तद् युवा पत्ये च । [सम्बन्धिनि । 

ओरौदमेधौय त° उदभेषेरिदम् रवतिकादि० ङ। जौ दमेधि | 

श्रौदमेयि उस्ती उदनेयख प्तम् दर् । उदमेयदखाप्ये 

ततः मदुष्यजातित्वात् स्यां डमेष् । [स्तां ोप् । 

ओोदयिक ति° उदये लग्नकाले भवः ठञ् । लग्नङकालभवे 

ओ्ओदरिक लि० उद्रो प्रशितिः ठक् । आद्ये, ८ पेद ) 

उद्रमातन पूरणापेक्चके । “रेश्वग्यवन्तः रौद्र च खर 

चगडमयकम् । एकाशिनमौद्रिकमाद्वरः सत्वमो- 

दम्" स्ते तसखादछठरसत्वत्वसक्म् । अमरे मिजिगोषा- 

बिवच्जितस तथातदक्म् । विजिगोषा च॒ विगानेच्छा 

साच खोद्रपूरणासक्तवया निन्द्ष्छा तखाःव्याग णाद ` 

प्रह्तिः । “सर्व्व मेद् रिकखाभ्यवद्ा््छाय कल्यते ' नाट० 

श्रोदयथ लि° उदरे भवः यत् उदयं: ततःखार्ये चण् । 

१उद्रभवेऽनलादौ । रखभ्यन्तरप्रवि्े च | “स त्वया- 

राधितः शुज्ञोतरितन्वन् मासक यथः । देत्ताते इद- 

यसन्विमौदर््यो बद्धाभावनः” भाग०३,२४,५ । 

भ्रौदल लि° विकितगालककालववमनुतन्तुकुड़लानां उश्चा- 

भित्रेवरातौदकेति” खाश्च्रौ ०१२,१४,२, उक्त चिकि 

तादीनां षां प्रवरभिभेदे । 
श्रोद्वापि खी उदधापसापल्यम् इम् । उदबापापचे 

स्यां डीप् । तद्द् रवतिकाण्छ | आखौदवापोय तत् 

सम्बर्न्विनि वि ° । 

श्रीद्वाहि उ० उद्वाहखापत्यम् इञ, । ऋग्वे दिनम् 
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श्रीदा { १५७२ } ्रौहा 

प्राचोनाबोतिवया तर्पणोय्िभेरे। दाद्शथशितपणा- दिष प्रतिषेधार्थं सभ्या" इतिच शारोरकभ।ष्यम् । 

नन्तरम् । “प्राचानोवोती" “्मन्तजौ सिनिवैगम्मा- | भ्रौदास्य न° उदस्त उद्+अस-च तस्य भावः ष्यञ् । 

यनपे ् त्रभाष्यभारतसह्ाभारतवम्भ चायांजानन्तिवा इ - 

विगाम्य गोतम शाकल्यमासव्यमाख्डव्यमार्ड़ केया गागं 
वाचक्नवी बडवा प्राचीयेयो छलभा नेत्रयो कोलं 

कोषोतक पङ्कः महाजयं यन्तं साङ्यायननेतरोय' 

मष्टेतरेय' शाकलं बाष्कल खजातवक्गामे7दवाह्ह' सद्ौ- 

दवाद्धि सौजानभि' शौनकमाश्चलायन ये चान्यं खचा- 

थाश सपे" ठष्यन्त्विति" चाश °ग्द ° ३,४,४,'*नयो विं यति 

दाक्यासिः तत्र कहोखादिष अथात् लपयालो तिशब्द्ः 

कार्यं: | सर्व्वत प्रतिवाक्य तपं ङ व्यात् ̂ एकमन्लाखि 

अ्यायोति?, न्यायात्" नारा० । “ऋौदवाहेखच थाणिड़- 

श्याञ्च शारिडिस्यः'› तण व्रा०१४,७,२,२द, वंशवखेने 

शौदश्डित लि उदश्चिति तक्रभेदे संस्कत: ण् । उद्- 

िद्.पतक्रो सस्क,तभच्छदरव्ये । पे ठक् उदश्चित्कोऽप्यल 

उदश्चिदिषि अङ्गया ° ठक् । ौदश्चित्क ततृखदथे नि०। 

पौदस्थान वि° उदस्यान शोलमख खतरा० ण । !उद्स्यान ̀  

शौखे। उदस्याने भवः उत्सा ° अञ् । २ उद्कस्यानभवे च । 

श्रौदायथ न° उदारद्य भाषः गुखवचमत्वात् ष्यञ् । उदा 

रुतायाम् । “यौदाय्यं चच नायक्योरयल्रखिद्धसात्विकाल- | 

क्भारवियेषः । यथाङ सा २० “शोभा कान्निख दौरि 

माध्यं च प्रगकभता। अदाः चे निलयते सप्नैव खर- 
यललज्ञाः'' इति विभव्य । ““खौदाय्ये' विनयः शेति" 

सच्ितस् । सात्िकुरुषगुणमेदच्च यथाह तलब | 
“शोभा विलासो साधये" गाम्भीर्यं चैयं तेजसो । खलि- 
सौदामिन्य सलजाः पैरुषायुणाः” इति विभज्य । 

“दानः शप्रियभाषमौ दायं शल् मिल्लयोः समतेति" 

खित् । २षाक्यस यैसम्पत्तौ च ।'“उलौष्वौदाययै विेष- 

अालिनीं विजिदितिथानिति वाचमाददे" किरा०। “कौ- 
दार्यमथसभ्य्तिः” सक्चि० । तद्ध वामाषभेदः ५संस्ला- 

रवक्वमे दो खं मित्यादिना” हेमचच ० वाग्युणद्शेने क्न । 

अकासौन्य न. उदासोनस्ड भावः ष्यञ् । शुभा्भयो खपे- 
शायाम् ताटस्ये | “प्या प्तोऽति प्रजाः पातमोदासौ- 
म्योन् वतिं ठम्” रघुः । रादित्य र्रागनिटत्तौ च 
“न च खभावप्राप्रहन्त्यथाचुरागेण नञः शक्यमप्राप्र- 

जिवाव कल्यितम्, हननक्रियानिट्न्यौदासौन्य 
व्यतिरेकेष्य " “खमावबद्धि यो द् सोन्यकार्यल्” “तमात् प्र- 

शङ्घकरिया{गटृतत्यौद् सीज्यमेव “ब्राद्मणोन हन्तव्य › इवा- 

वैराग्य रागच्न्यतायाम् रमनोयोगविरे । “आदा 

स"विद्जलम्बितस्ून्यसद्रा मख्िनृदथोनिपतितामवगम्य भै. 

म्या” नैष ० “श्तौ ण)विलिखनडेतोव॑यमपि कजाः किमौ- 
दाखम्”” पद्यावलो । 

सओदुम्बरक ० उदष्बरख विषयोदेः राअन्धा० ब् । 
१जद्प्वरविषये देणे । त्च शसू द्यधिकारात् राज- 
न्या० बु । रतव्समूे न° । 

कोदुम्बरायण षुत उद्म्बरख्य गोलापश्मम् ग्टा० फक् । 
उदुम्बरख गोत्रापत्ये । अनन्तरापत्ये त॒ इञ् | खौदुभ्बरि 

तदोयानन्तरापय्ये ठ स्तो स्त्रियां हप । 

ओद्गातर न° उद्गाठकं मयम् कदन्ततवात् अञ् । जद्राठः 
ऋत्विगभेदख १ धर्म्यय “श्वरित्यौदधाल चखादवनोये'" 

कात्या०२५.१,८, उट्गामेदावडिते भ्व षे खरिव्याह 

बनोये लुहोति" कके: । उद्गातः कम्मे जावो वाञ- 

इाल्ा० अण् | चद्गातः उद्गानातके रकर्म्चि 
श्तदुभावे च। 

ञ्रद्वाहमानि षस्त उदगाहभागखाप्यम् इज् ततोचूनि 
फक् तख पैला० लक् । १ऊद्गाहङमानश्यापत्ये २तदौये 

सुवापल्ये च स्जियां गोरा० छोष् । ततो सवादौ गङा° 

च । च्रौहाहलानोव तद्भवादौ नि० 1 

ओद्ग्रभण ति °उड्यहणाय साध अण बेरे रख भः । ज~ 
सहयसाधने “सर्वाण ह ते दोच्ताया यज् व्यौद्यभण्णानि 

उदुग्डभूनोते वा षोऽान्ञोकादे षलोकमभि यदचते" 
यत०्ना० ४,१,४,१, “चौद खभमणानि जोति स्वाच्याः 

ख वेणाल्या इति प्रतिसन्बस्” कात्या ७,१,१ 1 

भत्वाभावे खद् सङ्णमप्यत् । 

श्रोदर्डक लि° उइण्डसख रुिलषटदेयादि ्रोद्ष्वा ° वज् । 
उदर्डसच्िशददे पादौ । 

ओद्ालक न° उदहालेन- उद्ढनेन निषत्तः अण् खंन्नायां 

कन् | प्रायो वल्मोकमध्यस्याः कपिकाः सखल्य 

कटकाः | कर्दन्ति कपिल खल्व तत् खादौहालकं सध" 

सक्ते व्यीककोटघम्ते मधूनि (वरौषहालकं रचि 

फर' स्वध्य' कुट तिषापडहस् । कषायहष्णमस्ह च्च कट्पाक च्च 
पित्तसत्" तद् था वेदकोकताः न्नेयाः 1 

भ्रौदहालकि स्त्रो उद्लक्दयर्पेरपत्यसत इञ् । रटाखलका- 

पत्य गौतमे कषप स्तिया भदुव्वजातितात् छीष | तवः 



श्रौदा 

यूनि फक् । आओदालकायन तदोवयुषापले प्राच्यभरते | 
ठ षह्वच्कतवात् तद्ध बहृष् लक् । उहालकाः | तदौोय- 
गुवापत्यानि प्राच्यानि भारतानिःवा 

अौदत्य न° उडत भावः । अभिनोतभावे तञ्च “अद्यान्य 

गुशदनामौडत्याद्यसह्हिष्णता?' सा०द० उक्तलत्तणम् । 

सौदारिक लि उद्धाराय उनरु्यदानाय प्रभवति ठज् | 

-विभागक्ताके उद्वारायं देये द्रव्यभेदे! “विप्रखौद्धारिकः 

देवभेकां श्च प्रधानतः” मनुः । 

शआद्धारि इ* जद्धारखर्णेरपत्यस् ष्ञ् । उद्धारः एते 

खणिडके ऋषौ ¦ “खर्डिक रदवौद्धारिरख प्रायि 

वेद” शतण्जा० १,८,१४,१। [ राज्ञनि° | 
आौद्धिच्ज न° उद्भिद्य जायते जन-ड खारयेऽश | पांशुलवखे 

श्रौह्धिद् न ० उ द्भिनत्ति उड्+भिद -क-सार्येऽ । १पां एवे । 

““कौद्धिद' पांशुलवणं यच्जात' भूमितः खयम् । ततार 

र् कटुक्जिग्धः च द्रलः वातनाशनलमिति" तख गुखाः 

{ १२३७२ } 

^विदाग्ं मूमि' निन्त यन््हत्या धारया तेत् । तन्तोय- 

मौद्निदं भाम वदन्तीति महषयः” इष्यते रजलमेदे च 

शच्ौद्धिदं वारि`पित्तन्नमविदाद्यतिथोतलम् | प्रोणनः 

मधुर' बल्छमोषदातकर' लषु" | बेद्यकान्तरम् 

ख्ते आन्तरिचनलशक्घा “तद्यालाभे भैम" तच्चाका- 

शगुखबद्छलं ततषनः सप्रविधम् । तद्यथा कौप" नादेय 

शारस' ताडाक' प्राख्वणमोद्धिटः खौ रठपमभिति । तल्ल व- 

्षास्ठान्तरिशमैद्धिद वा सेवेत मद्वागुत्वात्"” श्व्यादि 

चक्वा “कफषु दीपन" इदय' लषु प्रखवणोद्धवम् । भधर 

विन्तमनमविदाद्यौद्धिदम् टतम्” । तद्गुणाः खक्ताः। 

योद्धिदलव्गुासतु तलं व । “लघु तोच्छोष्णतृकं दि 

च्छ वातादुलोमनम् । छतिक्र' कट् स स्कार विद्या्ञव- 

सो द्धिदम् " 
शरोदहिद्य न° उद्धिदोभावः श्यञ्। टच्ादीनाहत्पत्तौ । 

लल" च म च्यौद्धिद्य चमे यत्तेन कलन्ताम्” थल॒० 
१८,९, खद्धिदोभावः ओद्य श्रूतादितरोर्त्मल्िः 

ददो 
श्रौदयाव नि ° उद्यावख्य व्याख्यानोखन्यः तत्र भवो वा ऋग 

यन!० अण । !खउद्यावव्याख्यानयन्व तत्र भवे च| 

्रोहाददिक ति उदाहकाले जब्ध' दीयते वा ठ} षि- 

बाकाले शलब्धे दोयमाने च “रिद्याधनन्तु यद्यय तन्ते 

“ भतत् } भेत्रममौदाद्िकद्धेध माधपकिकमेष च 

| 

अरदिः ““पिद्रव्यादिनाशेन यदन्यत् खयमच्ज येत् । 

श्रीपं 

नवमौ दाङ्िकदचौव दायादानौन तद्खवेत्” यान्न° । हत्- 

सव्वपविभाज्यम् । [ईते ९तद्सन्निलष्देथादौ च 
श्रौह प नि०उदे प-चठरर््याम् सद्धला० अण् | उहेचेन १नि- 
श्रधस लि° ऊधल इदम् यण् । ऊधःपृकैन्विनि “ववं ज- 

ग्हदिन' नेव. दोग्धपौधस" पयः” भाग ० ७,१०.१९. 
वार्येत शरोरावयवत्वात् यत् ऊधसखमियिव । "ज 
धखमिच्छानि तवोपभोज्खुम्” रघः। चौधसखभिति क 
चित् पाठः सा्येःणन्ततया समर्थः 

ओने नण उन्नतः क्र भाषो वा चट्गाल्रादिण अञ) 

उन्रेत॒ः १कम् णि उन्नयने रेनङ्भावे च । तख धाण्माम् 

कदन्त्वात् अज् | ३उ्वभम्मम च । 

अओपकरिंकति० उपक्ं' एायभवः ठक् । शशःदलीपे 
प्रायप्रभवे | “आौपकखिःकलोचनः'' । भट्टिः । 

्रौपकलाप्य लि ऊपकलाप' भवः परिखा, अ! } 
कला पसमौपभने। । 

ओरोपकायन एतौ उपक गोतवापत्य' नडा ० फक् ! उपषख 
गोलमापव्ये | बह्त्वे इन्दे इन्दे च वा फको सक् । पका 
उपकायनाः | उपकलमकाः आओौपकायनलालवाजनाः | 

ओपगव स्त्री उपरगतोगौरख उपयुरगोपः तस्छापत्यम् अथ । 

#गोपालकषले रतद्याजिषले च लक्षणया उपगु ब्द्- ̀ 
स्तवाजिविप्रोऽपि प्रयु न्द् नोच्यते “य` वसं यालबेद्यख्य॒ 

स तदस त्वाप यात् । सद्यो वेभ्य धरेच वयेवभेवाजवोद्श्धयु!', 

हारीतोक्तोः । तत्सम्बन्धिनि १लच्षणे ४ यद्धे \ शते च 
तद्ध पन्ये त॒ स्तिया डगष् । च्रौपगव्ेदम् गोल रव्यात् 
वञ्" पा° बुज् । आओौपगवक च्ोपगवसम्बन्विनि"“तत श्वा 

गत” इत्बधिकारे “गोल्ादङ्ुवत्'' पाव) ौपगदश ` 
ततच्रागतेऽथं | तेषां समूहः गोल्लोक्ोदेत्यादिगा वञ । 

खौपगवक तत्समूहे न° च्यौपगवोभक्तिरख्य “गोल्नकमिया- 
ख्यभ्ये बलम् दज"पा० । खौ पगवक तङकज्गिुक्तं {न 

श्रौपर्मवव ए" लौ उपगतो गं गिरं पतित्वेन उपरगवोगौष्ि- 

श्लस्ा पत्यम् दानो वा इज् । {गोष्मतेरपत्ये रतच्छाले 

उद्धवे ए° ““लष्थमिव सुखिने यमस्वदचस्तां शसषित न्धोप- 

विरि ततोऽगात्" भाग०३,४,२८ ““खौ पगविरशद्वः” 
श्रोधर (5 

श्रौपग्रस्तिक ए उपयसतं साशक्षाल' भूतः खत्तया 

व्याघ्रः «“तमधौच्ोभ्टतो भूतोभाषो वा"पा° ठज.। उप- 

सासकालख खमगस्या व्यापके १ चन्द्र रेद्व्ये च न्द्रण० 
ओपच(ज)न्धनि एग्डपच (ज)न्वनखापत्यम् इञ. । कयजः 



सोप 

अादह्यण वंधोये कऋषिभेरे | “खौ पच (ज) न्बनेरौप च (ज) 

न्निः ''यत०१४,५,५,२१ । १४,७,३१२ ६ ,ाह्णे च । 

ओपचारिक पु उपचार+खा्-विनयादि० ठक्। उप- 

वारे उप्रचारश्च लक्षणया बोधनम् सेवनच्च | उप- 

चारः प्रयोजनमख ठञ् । उपचारहे्के लि°। 

च्ियां डप् । खौपकारिको उक्तिः । + 

श्रोपच्छन्दसिक लि ° उपच्छन्द्सा निष्टं त्त बा ठक् । उप- 

छन्देन निर्धत्ते । "खातन्वानः छरारिकान्ताखोप- 

च्छरिर इदा विनोदम्” छन्दोमञ्च° । “गड विषभेऽष्टौ 
समे कलास्ताच्चस्मेख्यु नौ निरन्तराः । न शमनर परा- 

चिता कला" इति वैताकौवाद्यलच््युक्तं “पर््ंन्ते यौ 

तथैव येषमौपच्छसिकं धीभिः" ट०्रण्खक्गो रभाव्राद्त्त 

भेदे न० | ““पुध्मितायाभिधं केविदोपच्छसिक्तं विदुः" 

द््युक्त १ ए्मिएापाख्यवखेटत् छन्दोभेदे च । 

ओ्रोपजानुक ति° उपजाद जादसमीपे प्रायभवः ठक् । जा 

दुखमो पर्य न्तव्यापक्े ““पाणो यसौ पजादकौ" भड्धिः । 

आपतखिनि ° उपतश्विनखाप्यम् इञ् । उपतल्िनखा- 

पत्ये रामनामके कृषौ । “नतदु्ोवाच राम खौपत- 

खिनिः” शतण्ा० ४,६.१,७ । 

्रौपदेशिक ति° उपरेणेन जीवति बेतना° ठक् । उपदेथो- 

पज्ञीभिनि । उपदेशेन प्राप्तः बा० ठक् । रखपदेथेन प्राप्रे च 

ओरपद्रविकं लि°उपद्रवमभिश्य कतोखन्वः ठक् । उपद्रव्राधि- 
कारेण छखतान्तर्गते यन्भेदे ख च ''अथात चौ प्रद्रविक- 

मध्यायं व्यख्याखामः” दृत्युपकरम्य उन्तरतन्त्नागेतः 

श्तक्षतः । । 

ओपद्रष्य इण उप्द्र्ट+खार्थे ष्यञ्। एरुषभेधोये देव- 

भेदे । ‹धविविक्वौ चत्तारम्, च्मोपद्रद्यायादचत्तारम्” 

यजु०३०,६३ । तत्र तद्देयेनाचचत्ता हारपालसेवकः 

ऋपालभ्यत्वेन विदितः । 

ओ्रौपधम्धाया उपधम्मे+खायेः चातुर ष्यञ् । अपङट ०मे । 

“लोकानु क्ेतां सतिपिमोहमतिप्रलोभं वेशं विधायब्ध 

भाष्यत ओपधम्नेयस्'' भा० १,७५७८ । 

श्रौपभैनव ० उपगताभेहरश्य तस्यापत्यम् अण् । खतोक्ग 

अन्वन्तर प्रति प्रञ्चकारके शषिभेदे। 

दिवोदाश्ं 

काशीराज 

धन्वन्तरिमो पधेनववेतरणौरभ्चएुषृकलावतक्रर- 

बोष्गोपरर्न्तितचचशुतप्रश्तयः ऊचुः) “चौैएचेनवमौ- 

रष्वं सौखत' पौषकलावतम्” छद्° । [रथाङ्ग । 
श्रोपघेयु न° उपधोयते इय्पिः रयाङ्ग तत; खाये उड । 

{ १५७४ ) रौप 

ओपनायनिक लि* उपनयन" प्रयोजनमख ठक् अदय ° 
दिपदडद्धिः कक्त.* वस्तुतः उप्रनायनशन्दोऽपि उपनय. 

नाथ" प्रागुक्तः ततः ठक् इये ग्याग्यस् । उपनायनः 

प्रयोजनके विधाने “एष प्रोक्तोदिजातोनासौपनायनिको 

विधिः"महुः। उपनायनाय तः ठक् । २डप्रनयदाधने 

च | रजद्यतच्तलविश्ां काल च्ौपनायनिकः परःण्यान्न०। 

्रोपनासिक ति उपनास' भवः उज् स्तयां होए । ना- 

साखसोपभवे । “ददद नासायां तासामौपनासिकाच्- 
` तचस्ताः परिरेत्” दशतः }. 

श्रौपनिधिक न° .उपानधिरेव खा ठक । ““वासनस्वमना- 

ख्याय इस्ते ऽन्य यदेते । दव्य" तदौपनिधिकं प्रतिदेय" 

तथेव तत्” यान्न ° विडतिरुपनिधिशब्द् दश्ा । 

` श्रीपनिषत्क ति° उपनिषदा तद्क्तोपदेथेन जीवति बेतना० 

ठक् । उपनिषदुक्तो पदेभेनोपजोविनि । 

ओौपनिषद् ° उपनिषत्ठेवाभिव्यज्ध ते थं भिकोऽष्च । उप- 

निभन््ातवेद्यो १परमात्मनि । “तन्तौ पनिषदं षरं च्छा 
भि? ००। उपनिषत् ब्रह्म िद्या तद्धा इदम् । २्नद्ध- 

प्रतिपादके वाक्यादौ च्ियां हनेप् । ^विषिधाचौप- 

निषदीरात्मस'सिद्ये तोः" भदः । उपनिषदि भवः 

प्रकाश्यः तखव्याख्छानो पन्धोवा ्गयमा० अण् | 
उपनिषत्प्रकाण्ये ३ब्रह्मणि तद्ाव्या्छाने ४यन्धे च । 

श्रीपनौोविक लि उपनौोषि नौविशमौपे प्रायभवः ठञ् । 

नोषिसमोपे प्रायभवे “खौपनोपिकमरन्ब किव स्तो 

वह्खभख्धय करमात्मकराभ्याम् " भावः “बद्धोदुरखरलाय म- 

सि्येनौपनोषिकः* भद्टिः । 

्रीपपच्य वि° उपप्च' बाहू" तच्ेदम् ष्यञ् । बाड 
मूलसम्बन्िनि । "त्ादिमाः प्रजा लोमशा जायन्ते 

याद्ाखां एनखि ष्म च ण्यो पपच्छाण दर्वीरणानि जा- 

यन्ते” शतण्ना० ११,४११,६ | '“उपपचचः बाहुशूलं 

तत॒खम्बन्धोनिः? भा०। 

ओ्रोपपत्तिक वि ° उपपत्त्या कल्पितम् ठक। उपपन्या !कख्िते 

२युद्ग । “खौषैपप्तिकमाद्ारः प्रयच्छस्वेति भारत)" 

भा० ्रचु.०६२अ० | 

आधपातिक लि उपपातेन उपपातकरेन गोबधादिना 

सष्ध्टः ठक् । उपपातकेः रुष्टे “पिटष्ठिर् पतितः 

षण्डो यच्च स्ादौपपातिकः” नार भयश्च खादुप्रपात- 

कोति" प्रकाशत पाठः | [बाहोरपय्ये । 

श्रौपबादवि एस्ती उपबाहोरप्यम् बाहा इञ् | उचगत 



श्रोप 

श्नौप्चत लि° उपभूता पाते सञ्चितः शेषिकोऽल । १उप- 

ग्टतपात्रे ख रुच्धिते इगरिरादौ । “ब्ह्यानुन्तातेऽहवाजे- |` 
स्तिभिश्चरत्योपण्टतं समानोय” कात्या० 

ष्यययः रौपभूतमाच्य' सम्ष' जहां समानोय ककः । 

` तखेदम् अण् । रउपण्टत्सम्बन्धिनि “खौ पञ्टतासाद्नस्” 

कात्या° ५,४.२८, आौपणभ्टतसपण्टत्सम्बन्ध्यासाद्नम्? 

ककः ! “सव्या च्रोखिरि्यौपणष्टतानि'" कात्वा ०६ ,७,७ । 

्रीपमन्यव उस्तो उपमन्योरपत्यः विदां० अज । उष- 

मन्योरपत्ये स्तिया ङीप् । ^प्राचोनशालोपसन्यवः 

सत्ययज्नः पौलपिः” | ““आलौपसन्यव ! किं त्वमात्ान् 
सुपाख्य ? इतिच च्ा°्डण० | 

जौपमिक ति०उपमया निष्ट: ठक् | उपमय निदि टे । 

अभ्वाटकाया इगयनवरहे खौ पिकः” "सधु सोमसि 

त्यौपनिक'ः भाद्यतेः". “पौपिलिकामध्येत्यौपभिक' 

(1५ त्चिका पेलतेगैतक ;' इत्रि च निर् | 

श्रोपम्य न° उपमा+चाद॑ खाये ष्यज_। {उपमायाम् 

र्सादश्ये "प्राणा यथा नोऽभोष्टा भूतानामपिते तथा । 

चखात्लोपम्यन स्वल यां कुवन्ति साधवः?" हितोप०। 

५चखात्रौगस्ये न सर्व्वः मोता “खा पूणा यदि सामान्य 

धमं ौपस्यवाचि च" 1 “ऋरौपम्यवाचिनो लोपसमासे 
तद्धिते दिघा” इति चषाण्द्०) 

प्रौपयज ि° उपयजद्दम् अण् । उपयजः सम्बन्धिनि उप 

यद् च तच्छ्ट् द्थितः । "“माजिति प्र ष्यलयम्नोदौपय- 
जानङ्गारानाडइरति" कात्या ६,६.१७, 

९,५,२ ऋ- 

प्रौपयिकं त्रि उप+खय-षञ. उपायस्तेन लब्धः टक् 

खच्च | शउपायल्वे, रयुक्तं न्यायागतबस्तुनि च| 

५एवन्तव महाराज ! षलेषु तेषु चव हि | ठत्तमैपयिक्ष 

सन्ये भोद्धण ख़ भारत }” भा०खा०२०४अ०। स्तियां 

डपु । “नचेवौपयिको भाव्या , षौ कपा तव" 

भा० व० २८०अ० “यद्तनौपविकः काय्यै तञ्खिन्तयि- 

ठमद्सि” भा०ॐ० १७७ ख ° | 

स्वा ठक् सञ्च । देङपाये घु° । ""शिवमोपयिक' गरौ- 

असोम्" किरा० ।““खौपयिकम् उपायम्” मज्ञि° । 

शओ्रौपयौगिक लि० उपयोगः प्रयोजनमख्य ग्ज । उपयोग- 

निभित्ति (थात: स्तेद्ौपयौ गिकं चिकित्सितः व्याख्या- 

स्यामः” छद ° स्त्रियां रेष । 

ओपरिष्ट नि उपरिष्टात् भवः अण। अभेहकतसिलरेभ्य 

रुव'वाक्तिं ° नियमात् न त्यप् टिलोपः । उपरि्ाङ्धवे । 

[ १५७५ 

उपावरणष विनया०ः 

श्रोप 

श्रौपरोधिक लि उपरोधः प्रयोजनम ठक्। !उप्ररोध- 

निभिन्ते रपरे दण्ड पु° हेम च० । 

श्रौपल लि° उपलादागतः शुक्डिका० अण. । शखायस्यान 

खपोपलादागते । उपलख्ोदम् अण । रेपरस्रसन्बन्धिनि 

“यथा ञ्ञवेनौपलेन निमच्ज लुदके ठरन्” महः । 

त्रीपवसथिक लि° उपवख्थे भवः ठ. । उपवसथ्य 
कम्मादौ । उपधखयच्च यामः यागपूर्वदिविसंश्च उपवसथ - 

ग्द उक्तः । व्य -खौ पवसथ्य तत्रार्थे ।“अग्निप्रणयनीवा 
खो पवखय्ये नियमः” आच्रण्ौ" ७,१,२६ । खार्ये 
ष्यञ् । “यागपू््वं दिने च । “चौ पवस्य ङ्ग" तिः । 

त्रापवस्तर न° उपवस्त्रमेव प्रन्ना० अण् | १८पवद्े 
उपवस्तुः कमे अण. । २उपवासते । उपवस्ता प्राप्रोऽखधे ति 
विग्य “तोरख्” पा० छलपरदर्थनः प्रासा दिकभेव । 
तनन ऋत न्द्खौव सहण' न त्रु ऋटन्तख तथात्वं कतो- 

ण द्व्येव खात् आत्त वमियुदा हरणं चासङ्गतम् इति 

बोध्यस् “माषान् मधु मद्रं च वच्छं वेदो पवस्तर टत् "खटबिः 

शरपवास लि० उपवासे दयते ब्य्ष्टा° अण । उपवास- 

त्रते दीयमाने द्रव्ये | 

ओपवासिक ति° उपवासे साध गुडा० ठ. | पवा 

साधौ । तस प्रभवति सन्तापा उञ् । श्डपवाससमर्ये च 
श्रोपवास्य न° उपत्ाख+वादवै° खाय ष्यञ् । उपवा 

“लच्छणन यदानोत' पोत्वा वारि समाहितः | कौप 

वाख तद्ाऽकार्भीदराषवः सह सोतया” रामा० | 

्ओपवाह्य ए उपवाद्य एष खघ. । उपवाहने रथादौ 
“खो पाद्यः कुबेरद्य सार्वभौम इनि सखतः» राभा० । 

सर्वा मूमिषु विदितः अण । सार्वभौम इर्भः | 

सपविन्दवि इस्त । .उपविन्दोरपत्यम् बाह्ञा० इञ् । 
उपविन्दोर पत्ये स्तयां होए. । [वेनो पलोषिनि । 

भ्रौपवेभिक लि* उपवेथेन जोवति बेतना० ठ | उप- 

श्रोपश्च षिकर त्रि उण्ज्ञोषेख निषत्तः ठक् । रकेयेन 
सम्बद्धं आधारमेरे ““खौपल्ल पिको वषयिकोऽभिव्यापक- 

खेत्याधार च्तिधा” सि०कौ०। 

। आओपसंक्रमण निर उपशंक्रमये दयते बयु्टा० अख । 

उपसंक्रमे देये स्यां डोप. । 

अपसद इ० उपर्छन्दोऽखिद्नस्ति विहकरा० अण् । उपस- 
च्छन्दयुक्त १खाधाये रेच्यलुवाके च । उपसत् सीपस्वानं 

तदस्यसख प्रत्ता अण. | ददन्दे “प्रजापतिकानसखौ- 

पशदः” कात्वा° २२,१०,१२। “यौपसदोदनदः?' ककः 

२९५ 
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मओरौपसर्गिक लि० उपशगांय प्रभवति सन्तापा° ठ । उष- 

सर्मसमथ"} सच दछतोक्गः रोगभेदः यथा “व्याधि- 

विशेषास्तु प्रागभिद्धिताः सूदे एवेते विविषाः साध्या 

याष्याः प्रत्याख्येया तत्रौतान् भूयच्तिधा परोक्ते 

किमकावोपसर्मिकः प्राकेवलोऽन्यलच्चष्य इति तन्नौप- 

सर्भिको यः पूर्वोत्पन्नं व्याधिं जघषन्यकावजातो व्याधि 

खपद्धजति स तनक एवो पश्व सम्मधः "इति । वेव्यकान्तरे 

त ““कफोऽदुलोनवातेन यदि पादगो भवेत् । स्तद् 

मैत्शद्वभक्वुरस्तदा भवति सानवः | प्रतिलोमः धनश्तेन 

खास्याजायःति तठलण्ठात् । ओ पस गिक एवान्यः सिषा 

उदातः" 

चके सहदोखखपादौ । ४उपसमेषम्बन्धिनि लि अब्द 

कलदर् मः । तन्धलं शम्य म् शम्बज्धिन्ययं ̀  ठकोऽख्रणात् 

कोषान्तराभावाङ्। चीले उपाके | 

श्नोपस्थान नि उपस्वान शोलमख खबा० ख । उपस्वान- 
श्रोपसखानिक लि उपस्वानेन सेवनेन जोवति वतना? 

ढक् । सेवनोपजोषिनि । 

जपस्य न° उपस्यस्य भावः कम्मे वा । उपस्यव्यापार- 

साध्ये छले । “अौपस्ययजं हपकाप यात्" भाग०७,१५,१६ 

<“ चौपस्याजंदन्ञा' बड मन्यमानः”? भायर ७,६,१४ । 

 ऋौपस्या यश्चा जेद्धापञ्च खम्" श्रोधरः। 
सौपहारिक नि° उपहाराय षाध ठक् । उपहाराये" द्रव्ये 

“परभाच्ननयो ददात् पिनुषानो पाहारिवम्” भार 

अल्०्द०९० चो° । 
सौपाधिक लि तेन जिडेत्तः बा० ठम् । उपाधिकषते 

स्त्रियां डप् “टद सद्धे तन्नाम सेव संत्ेति कोयं ते । 

नेनित्तिक्ो पारिभाषिक्योपाधिक्यपि तद्धिदा"” शब्द्थ ° 

रुपस्य बन्धस्तु खौपाधिक रथ न मैमिन्तिकः नापि 

तान्िकः इत्येतत् सांखर्माष्ययोर्भिससौति यथा 

^“. भावतो वद्सख मो्साधनोपदेथविधिः'› द° 
दः खात्यन्तनिडत्त मौ चत्वख्योक्तया बन्धोऽब इःखयो- 

मएष तद्ध गन्धद्ध पुरुषे न खं भाविकत्व' वच्छभाणल चख 
मस्ति यतो न खभावतो बहख्य मोक्षाय साधनोपटेथ- 

ख विधिरलुषान' नियोच्छानां षटते। न हाग्न; खा 

भाविकादौ श्यावाः सम्भवति । श्ञामाविकस यावद् 
ङव्यभाप्लिदिवयरथैः । नदुक्रमश्वरमो तायाम् । 

"“वद्याक। सचिनोऽखच्छो विकारी दधात् खभावतः । 

म हि शद्ध भवेन कजे कान्तर यतेरपि” | 

7 
५. 

वादिभिर्बौड शि त्स ात्मताभ्य पगम । 

दव्यक्गो र्वातादिर्चिषाते च। शदेवारिषट 

५यद्खिन् सति कारखविखम्बाहिखम्बो यख्ोत्पत्तौ 

भ भवति तख तत् ख्वाभाविकमिति खाभावषिकत्व 

लच्चणम् । नलु स्व॑दोपलम्भापत्तेदु खख साभाविकलव- 

श्व नास्तोति चेच लिुग्णश्षकत्वेन चिन्त इःख- 

सञभावत्मे ऽपि सत्वाधिक्येनाभिभवात् सदा इःखातुपलब्धि- 

वद्ात्मनोऽपि वददपलस्धिसम्धवात् । इःखसखाभाविक्षतव 

चऋचेवसात्मगा- 

शादेव भोच्लोऽस्तिति चेच । अहं बड़ो {क्रः खाजिति 

बन्वसामानाधिकरण्यनेव भो्षख षुरुषा यत्वादिति । 
भवत्वनलु्टान' तेन {कमितत खाद” भा० । 

““खभावखानपायित्वादनदषानललयमपालाख्यम्” ख° । 

 «सवभावद्ध यावदृदव्यभावित्वान्डोच्ासग्धवेन तत्धाध- 

नोपटेशुतेरन दान चन प्राभारय खादितप्रचः भा. । 

नलु खुरिबलादेवादषानः खात् तत्राह । . 

‹"नाशक्योपदेथ विधिरूप दिष्ट ऽष्यद पदे थः ” छ ०। 
५नाथक्याय फल योपदेथद्यालु्टान' सम्भवति । यत 

उपदिष्टो पि विहतेऽष्यशक्ाश्चोपाये स उपटेयो न भवति। 

किन्त पदेशाभासख एव “बाधि तभयं बेदोऽपि न बोधय 

तौति" ज्यायादितयथ :"गा०। चन्र शङते | 

शक्लापटवद्दोजवद्धं त्” ष.। 

नलु ख्वाभाविकखाष्यपायो दश्छते । यथा शुङ्पदस्छ 

स्वाभाविकः शौव रागे्णापनोयते। यथा च बोजरः 

साभाविक्यध्ुरशक्तिम्निगापनो यते | खतः शुक्खपटः 

बद्धो जव सञाभाविकल. बन्धस्याष्यपायः पुरषे सम्भवतो ` 

 तददेव तत्छाधनोपदेयः खादिति चेदिपः” 

समाधत्ते । 

“अ इवासद्धषाभ्यां नाशकंयोपदेथः” ख ° । 

^क्ब्टन्तयोरपि नाथक्याय खाभाविकायोषः 

देशो लोकानां मवति | कृतः यत्य इवातङ्वाभ्याम् 

्टान्तदये शहि शौक्तयादेराविभावतिरोभावानेव भवतः 

न ठ शौकरा्ुरयक्धोरभावो भवति । रजकादिव्यापाः 
रर्यो गिसङ्ल्यादिभिच रक्पटण्डषटवोजयेः एनः योक - 

रश्वाविभावादिवद्रथं: । नन्वेव एम्षेऽपि दुःखशक्तिति- 

रोभाव ए मोश्तोऽस्लिति चेच दुःखातान्तनिष्ततेरेव शोके 

परुषधेत्वाुमानात् खतिख्टतोः दरुषायत्वरिद्धेब न त॒ 

इष्टान्तयोरिष तिरोभावभाव्रखेति । किच्च दुःखधक्रिति- 

रौमावमात्रख भोचतते कदाचिय्योगोखरखङ्ल्धादिगा 

च्य. इ्रष्ड ् टवोजभ्विष शङ्गष्वपि शम्भभेनानिर्भोचाप- 
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त्िरिति* मा० । खभावतो बन्धः निराङतय् | 

$पि बन्वमपाकरोति त्रजातेन । पर्ष इःखसख नेमि- 

स्तिकत्वे स्वाना पाथीच्छेद्यत्व' न घटेत । अनागता- 

बस्ण्च्डादुः खख शावहुडूदाभारित्वादितपरा येन नेभिचि. 

कत्व निराक्रियते । 

५न कालयोगतो व्यवने निताख सरसम्बन्धात्ः? ष्ड° । 

“नापि कालसम्बन्धनिभिसकः पुरुषस बन्धः कुतः ? 

व्यापिनो नितप्रख कालस्य सव्वावच्छेेन सवयेद्ा शक्ता 

शुक्तासक्लपुरषसम्वन्धात् सव्व वच्छेरेन सदा शकल 

शुश्षाणां बन्वाषत्तेरिवययं :। चन च प्रकरणे कालदेथ- 

कमाँदोनां जिमिनत्तत्व्ामान्य' नापलम्यते खतिख्टतिथुक्नि- 

भिः सिद्धत्वात् । किन्तु यच्चैमित्तिकत्वः पकजद्पादिव- 

ज्िभित्तजन्यत्वं तदेव बन्धे प्रतिषिध्यते रुषे बन्धखोपाधि- 

कत्वाभ्यपगमात् । नच्च कालादिनिभित्तकत्वेऽपि सहकाये- 

न्तरसन्धवासम्धषाभ्यां व्यवस्या खादिति चेत् ण सति 

यत्संयोगे सतग्रवश्य' बन्धश्लन्ने व सहकःरि खि ला घर्वादवन्धो 

युक्तः एरुभे बन्व्यवद्हार खौ पाधिक्वेनाघयुपपत्तेरिति ङत' 

मैर्मि्तिकत्वेनेति" भा० “न देशयोगतोऽष्यखयत्» ख.» । 

“दे पवोगतोऽपि न बन्धः कृतः ? असनात् पू न्वतो 

जानम् काडकस व एरषसम्बन्धात् छकरसयापि बना पततेरि- 
त्यथः» मा०। 

#नावस्यातो देषहवर्मत्वात् तश्चा» द° । 

“क्कातवियेभ्पताख्या देद्छपा यावस्वा न तच्निमि- 

चतोऽपि पुरुषख बन्धः । कृतः ? तखा खवस्याया टे - 

चर्मल्वात् अचेतनधभलवादितप्रये : । अन्यधर्मख सा्ाद्- 

ज्यगन्धकत्वे तिप्रसङ्गात् । शक्तस्यापि बन्धापत्तेरित्यथेः " 

भा० | नलु एुरुषद्याष्यवस्यायां कि बाधक तत्राह । 

“शखसङ्गोऽय" षुरुष इतिः? द ०। 
“दूति शब्दो इत्वे । इरषख्ासङ्गत्वाद्वस्याया देह 

आालघरमत्वमिति पूर्श्छन खान्यः । पुरुषस्यावस्याद्प- 

विक्षारस्वोकषारे पिकारहेदसंयोगाख्यः सङ्गः प्रसज्येतेति 
भावः । अषङ्गत्ये च तिः । “स यदनब्र किच्चित् पण्य 

प्रनन्वागतस्तेन भवति आसङ्गो छ्य पुरुषणदति । सङ्गच 

शंयोगमात्र' न भवति । काल दे सम्बन्धस्य पू क्तत्वात् । 

अतिख्टतिष पद्मपलस्यजवेनेव पद्म पनसयासङ्गतायाः इर् 
बाखक्घतायां ह दान्तताश्वण्णाञ्ध'? भा० । 

«भ कमणान्यधमेतवादतिप्रसकङञेच्च" स्र ° । 

ध्म इ विह्ितनिषिद्धकसेख्ापि एरुषस बन्धः कम 

शामनाताधर्मत्वात् | खअन्वधरनेय साच्ादन्यख वत्वे च 
खक्रखापि बन्धापस्तेः | नतु खसोपाधिक्म खा बन्ाङ्गो - 
कारे नायः दोष इतपराथयेन हेत्न्तरमाह | खतिप्रशक्नो- 
चोति। प्रलयादावपि इुःखयोगरपबन्धापते च्यः । सद् 
कायं न्तर विलम्बतो विलम्बकल्मन` च प्रागेव निराछत न 

कालयोगत इ्त्यादिद्धन इति" भा० । 
नन्वेव" दुःष्यं गद्पोऽप्रि बन्धः कमं साभानाधिकस- 

ख्टालुरोघेन चित्तद्ेषास्तु इःखश्य चित्तधसं तायाः सिद्ध 

त्वात् । किभये एरुषखयापि कल्यते बन्ध स्तदा शद्कुवाभाङ् 
५^विचित्रभोगालुपपन्तिरन्यधर्मत्वे » द° । 

“इः योग द्पवन्वंख चिन्तमाल्धर्मल विखिव्रभोगादप- 
पत्तिः । धर्षद हि इःखयोग' विनापि इुःखखाक्तात्का- 

राख्यभोगस्लोक्षारे व्व पुरुषदुःष्ठादीभां शपघुरुमभोम्बता 

स्याञ्निवामकाभावात् । ततञ्चाय' इःखभोक्ताय' च डख- 

भोक्तेतयादिरूपभोगरचिन्र नोपपद्य तेवदरयः। अतो 

भोगरेवि लयो पपत्तये भोगनियाभकतया इःखादियोगद्पो 
मन्तः परुपेऽपि खोकार्यः । खच पुरुषे इःखयोगः प्र- 

तिविभ्बद्छम एवेति प्रागेवोक्तम् । प्रतिविम्बः खोधाधि- 
इत्तेरे भवतोति न शर्मदा सर्वदुःखभोगः इति भावः । 

““वचित्तटत्तिभोगे च पुश्षद्यानादिः खसवाभिभावः शण्वन्धो 

हेठरिति"्योगभाध्यादयं शिङकान्तः सिद्धः । विन्ते च एर- 

षद सत्व स्वम् कट ्तिवाङ्म। बन्वभिति । यत त चित्त 

सदेव बन्ख॑भोलौ न घुरषषयेति खतिश्ढतिष गोयते तदिम्ब- 
खूपदः खयोगद्प' पारमा थिकं बन्धमादाय बोध्यस्"भा० । 

साश्ठात् प्रतिजिभित्तकत्वमपि बन्ख्यापाक्षरोति । | 

^प्रहणतिजिबन्नाे चर तद्धा श्रपि पारतन्त्र्” ख. ०। 
“मतु प्रछतिनिनित्ताहरन्धो भवत्विति चेन्न यतस्तदा 

च्छपि बन्धकत्वं संयोगपारतन्त्रशत्तरत्र वच्छमाणभल्ि । 

संयोग विषं विनापि बन्धकले प्रलयादावपि ःखसम्बन्धपरस - 
कादिष्च्थः; । प्रसतिनिगन्धना चेदिति पाठे ठ प्ररतिनि- 

बन्धना चेहडतेत्यय:” भा० । खतो यत्परंतन््रा प्रक 

तिर्गन्बकारणं सम्भवेत् तस्ादेव संयोगविथेषादौपाधिको 
बन्धोऽग्निसं योगा च्जलौष्ण1वदिति सखचिद्वान्तमनेर्नेव प्रस 
कञेनान्तराल एवावधारयति । † 

“न निल ङ्गलभवद्॒तद्योगस्लदयोगाढते? ° । 
“तस्यात् तद्योगाठते प्रकतिशषयोगः विनो म इुदवेखा 

तद्योगो बन्धसम्पर्कोःलि । अपितठ ख एव बन्धहेदः। बन्ब 
खो पाधिकत्वलाभाय नञ इवेन बक्रोक्ति- । यदि हि बन्बः 



श्रोपा [ १५७८ ] च्रौपा 

प्रङतिस'योगजन्यः खात् पाकजद््पवत् तदा तद्धदेष त- 

हियोगेऽष्यदवत्तेत | न च हितोयच्च्णादेद : खना थकत्व' 

कल कारणनाथखय कायेनाथकतायाः ज्ञपरत्वेन तेनेवो- 

पपत्तावधिकाऽकल्मनात् । दत्त दुःखारेरुपादानम् । 

अतो दोपथिख्धावत् छ्णमद्् राया इतेराशुविना7शित्वे नेव 

तद्धमरष्णां दुःखेच्छादोनां विनाथ सम्भवतोति। खतः 

प्रसिवियोने बन्वाभावादौपाधिकणनब्न्बोन त खाभा- 

विको भैमिन्तिको वेति । तथा वतत्सयोगनिदटत्तिरेव 

साक्ताद्खानोपाय इत्यपि वक्रोक्तिफलम् \ तथा च ख्टतिः 

“यथा ज्वलद्ग्टहालि्' ग्ट विच्छिद्य रच्यते । 
तथा सदोषप्रसतिविच्छिन्नोऽयः न शोचति" । 

वैयेपिकाथाभिव पारमार्थिको इःखयोग इति शनो मा 

भूदिवेतदथं निचे्यादि । यथा स्वभावशुद्धख सफटिकख 

रागयोगेा न जपायोग' विना वटते तयेव निल्छश्ुदा- 

दिखभावख्छ एुरुषलोपाधिस योग" विना इःखस'योगो न 

चटते खतो इःखादयसम्भ्रवादिव्यथं : तथाइ सौरे 

“वथा हि केवलो रक्तः सफटिको लच्छते जनेः” । 

रञ्जकाद्य् पधानेन तदत् परमपूरुषः” । 

जितप्रल' कालानवच्छिन्रत्वम् । शुद्धादिस्वभावत्व च 

नितप्रशुद्त्वादिकम् । तत्र॒ नितग्र्द्धत्व सदा पाप- 

छण्यन््रन्यत्वम् । नित्य॒ दधत्वमल प्र चिद्र.पत्वम् । नित. 

सुक्रत्व' सुदा पारमार्धिकदुः खायुक्तत्वम् । प्रतिविभ्बद्हपदः- 

खयोगस्वपारमार्थिको बन्धः इति भावः । आत्मनो नि- 

तप्रशुद्धत्वादौ च शतिः । “खयमात्मा सन्दरालो नित्य 

शद्धः ब्धः सतनो क्तो निरङ्जनो विभुर्तिरादिः' भा०। 

अयमेव पर्ता वेद्ान्तिभिरप्यङ्गो्छतः "“तदुगखसारत्वा- 

दिव्यादि” शाण्खतरभाष्ये “न ह्हि बधेगंणेकिना केवल- 

स्यात्न: संसारित्वमस्ि बधय पाधिधम््ष्यासनिमित्तं 

हि कन्तुलभोक्त त्लच्चणं स सा{रतमकत्ं भोक् चार खा- 
रिणो नित्यसक्गखख सत आत्मनः? दूति “यावदात्रभावि- 

त्वादितद्रादिःगथाश्छत्रभाष्ये च “यावदेव चायः बहव 

पाधिसभ्शन्वस्तावदेव चाख्य जोवत्वः संसारित्वद्च | पर- 

मारुतस्तु न लोवोनाम बह्व् पाधिपरिकल्पितखद्पव्यति- 

रेके "दति च संखारिलख्य बुध् पाधिखंबन्वाघीनतयौपा + 

धिकत्वख्ोक्ते: । दवांस्तु विशेषः एतन््ते बन्बस्यं व जोवभेद्- 

स्यापि अौपाधिकत्व' तदपि शांजख०भाष्ययोनिरसौति' यथा 

“अतएव चोपमा (जल) य्य का द्वित्" ० “(अतएव चाय- 

मात्मा चेतन्यलद्धपो निर्विशेषो वाङ्मनखातोतः परप्रति- 

षे घनोपदिश्यते अतण चाखोपाधिनिभित्तामपारमाधिं- 

कों विशेषवत्तामभिप्रेत्य जलष्र्य कादिवदिल्यपमोपादो- 

यते सोच्चास्तेष “यथाद्य ज्योतिरात्मा विवखानपो- 

भिन्ना ब्धे कोऽलुगच्छन् | उपधिना क्रियते मेदद्पोरेषः 

कषेत्रे ष्वे वमजोऽयमात्मोति” | “रकणव ठत भूतात्मा भूति 
भूते व्यवस्थितः । एकधा बहुधा चेष दश्यते जलघन्द्रबदिति 
चेवमादिष् । अत्र पत्यवस्योयते'' मा ° ।“ अम्ब वदपरहणा- 

त्त, न तथात्वस्*०।^न जलदा दिठिल्यत्वभिषोपप्यते 

तहद्पहखात् । ग्यदिभ्योह्ि मतेभ्यः एथगभूतं विप्र- 

सदेः मृत्त्च जल" ब्टद्यते तत्र॒ युक्तः ्यादिप्रति- 

बिम्बोदयोनत्वात्या मनते: नचासात् टयगमूता विप्रलटदेशा- 

स्चोपाधयः, सव्वेगतत्वात् सव्वानन्यत्वाञ्च तच्छादयुक्तोऽय 

दृष्टान्त इति | अल प्रतिष्रिधोयते । भा° ^इद्िद्छासमाल्न 

सन्त्भावादुभयसामङ्खादेवम् स्ह ०। युक्त गव त्वयं दृष्टान्तः 

| , विवच्ितां सम्भवात् न हि द्टान्तदारन्तिकियोः कचित्- 

कश्ि{दिरस्तितममशं सक्ता स्वसार केन चिद्शं विठु- 

शक्यते सब्वसाद्धष्ये {हि ददटान्तद्ा ट न्ति्िभावोच्छेद् णव 

स्यात् । नचेदं ख्सनोषयां जलष्ग्यकाद्उान्तप्रणय 

नम् | शाश्तरप्रणोतख त्व प्रयोजनमा लखुपन्यखते । कि पु- 

नरल्र विवक्तं साद्धप्यसिति ९? तदुच्यते ठडद्धासमात्रमि 

ति। जलगतं हि य्य प्रतिविम्ब . जलटद्खौ वदधते जल- 

ु-सेदपतेजलचलने . चलति जजभेदे भिद्यते इत्येवं ज- 

लधम््ादुविधायि भवतिन त परमार्थतः र्यस तथा- 

त्वमस्ति एष परमाथैतोऽविकतमेक्पमपि सद्वाह्न देहा - 

दयु पाष्यन्भीवा्जतणगोपाधिषम््ान् , इद्धिद्धासादोन् 

एशखभयोट टान्तदा्ान्तिकयोः सामङ्धख्धाद्विरोधः"भा०। 

न्द्ेनाञ्चण ।*दथेयतिच शनिः 'परस्येष द्भणोदेडहादिए 

पाधिष्वुप्रबेशम् ““पुरः स चक्र दिपदः पुरचक्र चत॒ष्- 
पद; । परः स पचो भूत्वा रः रुष च्विशदिति" 

^वखनेन डीवेनात्नाचुप्रविश्यति? च तद्य क्रमेतत्'” । 

उपाधिरेव विनया ° खाये ठञ् । खाध्यसमव्यापकत्वे सति 

साधनाव्यापकत्वद्पे प्रायुक्त उपाधौ “ऋनौपाधिको- 

व्याधिः, अनुमा° चि°। 

श्रीपाध्यायक लि° उपाध्याथाद्ागतः बज । उपाध्यायान्ञन्ध 

श्रसौपानद्य इ*उपानडे अयम् ।^तिद्येः जिढतेः प्रशतौ'"पा* 
इत्यभिकारे ज । उपनद्रपविकारसाधने तवुप्रकतौ १ 

२चभ्मेखि न° । 

ञ्रीपावि ऽसौ उपावद्धापत्यम् ए्रभ.। उपावर्भरपये ` 



ओपा { ११५७९ । 

“तन्न॒ चओौपविनेव जानश्तायनेन प्र्यद्ढम्"” यत 
जा० ५,१.१५ । स्तयां होष् । 

ओओपासन लि० उपाखते प्रतिदिनसित्युपा्नो ग्टद्यो- 

ऽन्निस्तत्र॒ भवः अण. ग्टद्याग्नौ कव्ये सायप्रात- 

छहमादौ कमि । र्टद्ाग्निश्च रिवाद्धार्निः । 

तत्न कत्तव्य दित “नौपासनशुतेः” कात्या ०१,१,२, 

“यदुक्तम् वैतानिकेष्वे वाग्नि स्रौतं सातिं च कर्तव्यमिति 

तन्न कुतः ९ चौपाखनट्तिः यत च्ाह्हिताग्नेरष्यौपासनः 

श्व.यते पिमेषे “अदारौ पाषचनं निरखतीतिण्यदि सञाते 
शपि वतानिकेषव क्रियते तदा आहिताग्नेः पिढमेषे 

च्तीपासनद्येनं न खात् अस्ति च । तस्मात् खात्तीन्यौषा- ` 

खने कतेव्यानोति तथा च रतिः "खाते कपौ विवाहाग्नौ 
र्ववीत प्रत्य ग्टद्ो | दायकःलाद्ते वापि श्रौतं वैतानि- 

काग्निधिति" । ^तञ्जिन् ग्ट या ् ोत्या पर्तम्डख एणा च ” । 

ग्ह्टाब श्हित' ष्ट्रम् ग्टहब्द्शच दग्मल्योवंत्तते तसि 

चिग्यावसथ्यं । अतञ्च यतृकिञ्चिह्म्पत्यो हित कमे शान्तिक 
चौरिक व्रताङ्गहोभादि्किः खार्त' तत् स्वैसावसथ्छेऽग्नौ 

भवतीति | दथा च खादिर्ह्यष्लकारिक्षायाम् “हो- 

नानमात्मार्यपत्यर्थान् कतस्ञानौपासने न च | परार्थाने- 

कदेरेऽग्नौ ख चान्ते कौकिको भवेत्” चत एव काल्यायनः 

(कमप्रद.पे) “न स्वे ऽग्नावन्योमः खार्सुङ्गकां सभिदाद्- 

तिम् । खक सत्क्रियायेखच यावन्नारौ प्रजायते । अग्नि 
स्तु नामचेयादौ होमे सर्व्वत्र लौकिकः | न हि पित्रा 

समानोत पुत्र भवति कचित्"? | अतच सोमन्तोन्नयनमपि 

श्ार्ताग्नावेव कार्यस् ! पिच आधानेनोत्पादितीनां 

गारङप्य'दौ नामम्नोनाम् प्रवोजनापेचचायां स्यां “गाहने 
शर्भोषि चरपययाहषरनोये जुहोति दच्तिणाग्नावन्वाहायये" 

पवतीति"परत्य तवचननिदिं ररे प्रयोजनेनिराक डःकाण्णम् 
न सामथ्यैभात्रे णोक्तादन्यत्न विनियोगः कल्पयितु शक्यते `| 

त्वत् खतन्यीपासन एष कायार इति कक्षैः । 
विधानपा० तस्यारम्भक्रालादि निद्धपितं यथ! ग्टद्यपरि- 

शिष्टे “चथ नित्यौपाञ्न" तख सपयमारम्भ' इति। 

शौनकोऽपि यज्िन्नङ्क विवाहः खाव्छायमारभ्य तख 

ठ । परिचय्धां विवाहाग्ने$िंदघौत खय हिजः | यदि 

शाल्नौ विवाहाग्निर्त्मन्नः स्यात्तथा सति । उप्क्रमोत्तर 
 ्याङ्कः सायं परिचरेदश्छसति"। इदमपि नवनाद्यतक्रमे- 

दव्यप । तथा चापस्लम्बहले भाव्य दयेन चार्य: । 

-खस्यचारम्बरयं राल्रावेश्र यदि नव नाद्योनातोताः। 

९५ बा० भाग २ ३९६ 

श्रोपा 

अतीताञ्चेत् परेद, खायभेवाग्निहोत्रबेलायामारण्दर 
दति” । अन्यलापि | श्रातरहखमे शङ्खान: कःलस्वनु- 
दिति भ्यवा | सायमस्तमिति होमः कालस्तु नदनाडि- 

केति"। अलालदितह्ोमकालस्तु वाजसनेयिन वेदितव्यः 1 
तथा च कात्वायनद्म् | “करौपासनख परिचरणमस्त- 
सिताहरदितयोरिति" । तेषामौपासनसमारम्भोऽपि चतु 
यौहोभानन्तरमादह्हितेऽग्नौ भवति न व विवाहाग्नौ “खा 
सथ्याधानं दारकाे दायाद्यक्षाे वेति? कात्यायनद्छनात् 

तद्धाष्यसपि ।“दारकाल द्व ् रकालः । दायाद्यकालो- 

धनविभागकाल इति" चौपासनातृपून्वं यदि दिवा 
ग्निः अस्यत तद् प्रायचितशक्त रिश्रादभे" “उद्वा 

दौपासनात् पूष्वं सने शान्तिमागते | स्थालीपाकं ततः 
शत्वा द्यौपाषनसया चरेत् | नवनाङोभ्य ऊञ्खं' चेतृस्वालो - 

पाकोभेदु वं । जौ पाने तदा क्यात् परेद, : सायमेष - 

चेति" | तख प्राइषकरशकाशल उक्तः अश्लायनद्त् 
" तसखयाग्निह्ोते ण प्राद्ष्कर णड्ोमभकालौ व्या्याताविति" 
तत्कारिकायामपि (“ज्वःलयेट्पराह्ृ ऽग्निभस्तं याते दि- 

बाकर । पञ् याग्नि" परिलतीर््य परयच्छ च ततः पर- 
भिति" । सष्टमाह कातदायनः । “छव्य“ ठ येलमप्राप् 
षि श्धिरिहाङगलैः । पाष्करणमग्नोनां प्रातराशसोम- 

देन्" । तथा ^इुह्ित्ा स्तुषया वाध्निषिद्धारो न 

पिरुध्यते | निलेपन' च पालाणःचपरेपननमेव चेति” । 

उक्तकाले प्राडुष्करणाभावे पुयचित्त सक्तम् आश्वलायन 

कारिकायाम् । “प्रायिकं पिशेषेण यत्न नोक्त 

भवेद्विधिः । होदव्याच्याङतिस्ततर भूमवःखरितोति 

चेति” । कातदायनः आखङुदितास्तमयलच्चणमाह । 

^राल्ेसतु षोडशे भागे पडच्चनतभूषिते | काल" त्वनु- 

दति न्नात्वा तत्रं डोभ प्रकल्येत्” । तथा ““यावल्सम्यज्ग 

भाषन्ते नभखशच्वाणि खबैतः। नच लौदहतप्रमायाति 
तात्वायं ठ॒ हूयते” । अलाश्चलायुन। शोनां होमे रुष्य 

कालमाह चन्दरिकायामलिः ““इस्तादूद' रवियावह्धभिं- 
हत्वा न गच्छति । तावद्लोमविधिः पुर्योनान्योऽभ्युदित- 

छोभिनाम् । राल्नौ प्रदोषो शख्यः स्यादिति चेद्विदो विद् - 
रिति"। अल गौणकादसाह नकः “'पञ्चादस्तमया- 
त्कालोयोभवेच्त्िमू दत्तं कः । स सायं होमकाल: खात् णद 
षान्त द्ात: । यस्तु पडनाडिकाक्षालः पञ्चादेवोदया- 

द्वेः । ख होमकालो विप्राणां सद्धवान्व दति टत् इति । 

यदि मौ णकषालोऽष्वतोतसतद्। र्टहापरिथिटे प्रायचित्तषकम् 



सोपा 

“नित्रहोनतोतप सनखतप्रा चदं होत' जवात् 

इादश्रालराद्नखेः एनराधानणिति" । वचित प्रायचित्त 

कतवा प्रातद्ौमकालात् पूरवे सायंहोमः कार्यः सायः 

डोसा प्रातर्हौमः कावयदतपाहुः ^आसायकमेणः 
-मातराप्रातः सायकः । आडतिं नातिषद्येत पा्मेयः 
पार्वणान्तरा[द्ति” बोधायनख्टतेरिति | अखाग्निहोत- 

बदु विधानः प्रदथितः शौनकेन । “अग्निहोलवदि- 

तपतेच्छौनकेन प्रपश्चितम् | इनः प्येच्छ चङ्गारा 

दगम्नेरपोद्प च । हौम्वानां दादशथानां ठ पकभेते- 

दधिश्रयेत् । पथोववागुः सर्पिश्च ओदन" दधि दर्ड 

खाः । शोभस्तेखमपो त्रीदहिदांदभेते तिलायवाः । पय 

चछदीनि चचारि विदः पकानि वाञ्जिकाः | दध्वादीनाम- 

पकानामधिश्यखनिष्यते । उलह्क्तेन व च्वखयेद्पक्र 

मकम न । चधिचिते द्वेषणः परिषि्चेन्नवाधि- 

काः | एगच्िज्पेलता तेन परिव्युदय प्रत तव् । उद्- 

कं लिधोदाखाप्यङ्गारानंतिद्डज्य च । अग्नेः पा खे 
ष्वेव निधाय सन्निधा सड । तिवारभमेक' शंख ग्टह्ोत्वा 

शायभग्नये (तेषां दादथदरव्याखां सध्ये एकं दव्यमित्यैः) ! 

स्वाहेति मन्त्र हाव कवयति प्रथमप्राह्तिम् ! पुतर्होमि 

त॒ खर्याय खादेति प्रथमाहतिम् | द्शोँ प्रजापतिः 

ध्यायनुभयत दितोयिक्षाभिति" । अलान्योषिथेषः खथा- 

ख्ोक्तोऽवगन्तव्यः । डोमस्यान" ख्टत्य यः खारे जङ्ध्एुन्क 

न्धनेनास्नो ससभिन्धे डताथमेः। अङ्गारे लेखिहानेच डो 

व्यं नान्यथा कचित् । योऽनचिषि जुहोत्यग्नौ व्यङ्गारे 
चे मानवः | मन्द्ार्निरामया्व,च दरिद्चोपजायते। 

श्निः प्रद्िणावत्तः मंद शवावह;०ति । अग्नय, प- 

स्छानमन्तरानाह शौनकः ^ परिषद्य च पय् च्छाष्यु- 

षति विर्मजम् | अम्ने : क्तौ च सौरे च प्राजा पत्ये - 
निशः" यान्न° । दताग्नोन् छखयैदेषत्यान् जपेन्छन्नान् 

समाह्हितः'' एतद्लोम' प्रशंसतगङ्िराः ““वहव्यात्ताञ्चन 
भर एचि च ससागराम् । तत्धायं प्रातर्हमख तल्यं 

भवति बा नवेति" । अन्यत्रापि ^"नाम्निहोन्रात्मरोधरम्ो 
माग्निहोत्रातृपर' तपः | नग्निहोल्नात्मरं स्ञानं नाग्नि 

ोल्ात्मरा गतिरिति" अकरणे प्रतप्रषायमाह गने:५कत- 

दारोन तिष्ठेत चणयस्षप्यग्निन। विना | तिरेव चेदिजोत्राल्य- 

था च पतितो भवेषु | यथा स्नानं यथा सन्ध्या वेद् 

सख्याध्ययन' यथा | तयौदौ पासन" कायः न स्वितिख्दि- 

योशतः। यो द्धि {इत्वा विवाहाग्निं ग्ट्ख्वङ्तिभ- 

{ १५८०) श्रौरः 

न्यते) अन्न" तखन भोक्तव्यं टथापाकोह्िष श्डतः) 
देयापाक्ख भुञ्जानः प्रायञित्तः समाचरेत! प्राशा- 

यामशत' कत्वा ठतः प्राश्य श्शुध्यतीति" । 

तख शौवेऽपि कसैव्यतामादह यान्न० | “वैतानौपाखनाः 

कार्याः क्ियाच्च खतिनोद्नात्?> | इगेनभाश चारैः 

लोके त॒ आओौपाशनीत्येव 

्रौपोदिति इ'सत्ो उपोदितखाप्म् दज । उपोदितरकेर- 
पत्ये च्जियां छप् । तखा अपचम् ठक् | आौपोदितेयः 
तखा आप्त्ये । “उतोहख।(्मैपोदितेय रएषवाव मद्य 

गा दायति" शतण०्व्रा° १,९,९,१६। [खाविकारे। 

भौमा(क) ति उमाया विकारः अण् वज व । चअत- 
श्रौमायन लि उमाया निमित्त संयोग उवृपातो वा 

ऋअश्चा° फञ् । तद्धा निभित्त संयोगे उत्षाते च 

च्लियां डोप । {चे 

च्रौमौन ति० उभाभां भवम चेतनम् खज । अतसी भवने 
 ज्रौरग नर उरमोरेवताऽख अण । !सपाधिष्टाटदेवताके अ- 

को षानच्कले । तेद अ. । 
स्लियः डमेष् । 

अौरभ्न न° उरभ्रख मेषखेदट्स् अण् | \मेषलोमजाते 
कम्बले २ तत्सम्बज्धिंनि लि° । «दलौरभ्ये खाय चतुरः 
आकनेनाय पञ्च वे" नुः | "टह" मांसमौरभ्चं पित्त. 
श्यावं गुर" छद । धन्वन्तरि प्रति प्रञ्रक्ारकर्चिंमध्ये 
शचशषिभेदे ० चओौपपेनवशब्टे उद्ा० । 

ओरौरभ्चका न० चरभ्वाणां समूद: वञ् | भेषसमद्े । 

ओरस्विक लि ऊरभ्वः ण ख्यमख्य. ठ । भेषविक्रयोपजी- 
विनि ^खौरभ्विकग.माटहिपिकः परपूर्वापतिस्तथा" जहुः 
च्या ङोप् । 

ओ्रौरस ष उरसा निर्मितः यदभावे अथ । “उश्खोयंं 
खंखतायां लयशत्य द्येत् यभू । चओौरखं तं विजानीयात् 
उल प्रथमकल्पितम्” मनङ्ग त्रभे “ओौरस) सेलजचवैव 
दत्तः कलिम एष च” सुना इादशविधषुत्रमध्यं तख 

प्राथम्योक्तेः «^अङ्गादङ्गात् सम्भवति" खाल) दै जायते 
एत.” शतैश्च खदेषहजातत्वे नाख तथात्व । १उरसा- 

जिन्व तमालत्वे न असवा गुले परपूर्वां ऽपि आरौरख- 
न्दख हन्तिः अतणय “अलं नख परपूर्वायां नागकन्या- 

याश्चत्पच्चसरावतमभिप्र व्य” भा०भो० €१अ० “अजानन् 

अञजनचापि निहतः एनमौरषम्” शेरावतख्य च्यौरशत्व- 
विषम् । ̂  एकएवौरस इतः बबं ख वञ्चनः प्रम् "मदु; 

२ख्पं सम्बन्धिनि लि4 
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“चौरतः चेलजः. एतौ पिटरिक्षख्य भागिनौ" खतिः 

आरे षनर्त्पन्ने नोय हराः चताः” मतुः उरस 
दृट् | स्द्ट्यभवे लि° उरा नास पुरोभेदः तत्न 
भः सिण्ध्वा० अण् । रेयौरस उरसापुरोभवे लि° । 

ओौरक्सिक ₹० उरण चङ्कल्या° साे' उक् । {उरसि । 
इच्छक तान्तात् कः" पा०खक्तंरिषखादिभिच्नवात् ओौ- 
रुषा दति शब्द कल्यत प्रासादिकमेव । 

ओरस्य न° उरसि भवः शरोरावयपत्वात् यत् वतः खाये 
खख् | उरसिभवे ! ““इकार' पञ्चमंयु क्तमन्तःख्याभिञ 
शंयुतम् । ओर त` विजानोयावत्" चिच्ा “रसयते 
ब रख र “उरसोऽण् चेति” लं चाद यद्िधागात् 
अतणएप ओरपपव्यांये उर्खशब्ट एशामरे बोध्यः वैव 

टोकालङ्धिव्या यानात् । (लोमषिकारे कभ्बलादौ । 
श्रीश (क) लि° जायाः विकारः अज. पक्त बुज् । भेष- 

ओणवत विर उखोततोऽयम् चण् । भिभेरे ततः खाये 

ष्यञ् । च्यौखावत्योऽष्यल । [तच्निसित्तादौ च्जिवां प् । 

ओखिंक लि* जशायानिनित्तं संयोग उत्षातो वा उञ् । 
अ। कालिका लि ऊ्चसाजे भवः काण्ड षज. जिदच् । 

जद्ध'कालभने । एजि स्तयां कोविति मेद्: । 

्रोकिदेह लि० ऊङगरेहृखेदम् अण् । जेहसम्बन्धिनि 
"खौ इ रेहनिनित्तायैमवतो द् नदीम्" रामा० 

श्रौशटेडिक लि. जद्धरेहाय साषु उञ. । ज्र पापको 

शस्त्नोक्तो †कयादौ भरणौत्तर हि कंैष्याणां प्रथ- 

सभातिवाहिकटेहोत् पर्िल्लतः पूरकपिर्डदानेन प्रेत 

देदप्र्निः अगद्यादिखपिख्डन्तक्रिथाभिः गेतदटेहनि- 

टता भोगदेह्परातरिस्तत्र च पूर््बोत्तरभवे क्रिये डेढ । 

लदेतत् शुङ्धितचत्वे नि खौति यथा । 

““अलट्' वीज पून्यैक्रियायाचातिषराहिकटरेहतग्रागोचर- 

देहान्तरजनन", सध्यक्रियायाखरपि प्रोतत्वपरिहारोत्तर- 
देान्तरजनन' ततद्धौकर्यष तत्सिद्धौ एनत् करण वचना- 

भावेऽन्य)कस् । तथाच विष्णुधर््नौत्तरम् ^त्ल्ण्णा- 

देष गट्छाति शरीरमातिषा हिकम् । ऊश्च" ब्रजन्ति भूतानि 

वो ख्ख; ख भ्रिखहात्” । ब्रौखि भूतानि त जोवायु- 

कानि, एटयिगीजके तु अधौगच्छतः। तत्चणात् इ्डनयु्त- 

खात् । तथा“खातिवादह्हिकसं ्ञोऽसौ रेहोभवति भोगेव)। 

केष तन््दुष्याष्यां नान्यं षां प्राखिनां कचित्” । तधा 

"प्रेतपिण्डं स्तथा दत देहमाप्रोति भाेवः । भोगदेह- 

क्ति प्रोक्ग कमादेद न खशयः | प्रे तपिख्डा न दौयने 

यख्य तख “विभोच्च्म् । श्डञाणानिकेभ्योभूतेभ्यकाजव्ल' 
नैव विद्यते । तल्नाख याना वोरा थोतबावातपोदवाः । 

ततः खधिख्डोकरथे बान्धवैस्तु ठते“ नरः । पूर वत् 
खरे देहमतोऽन्य' प्रतिपद्यते । ततः ख नरके याति खग 

वाख्ञेन क्नीणा”। तथा वायुषठराणम् ““पूरकेव द पि- 

ख्डन देहोनिष्पाद्यते वतः। कशतख करणायोगात् 
इननीवत्तयेत् क्रियाम्" । खतरएशातिवा हिकदेषपरि - 

तागाय तठ्कालोनकम्ब्खमरथ इन न्व ऽष्यन्येन दाहादि 
क्रियते । ““पिद्वभादशपिरख्ड सतु सभानसरुजिदंनटीप | श. 
वातान्तनतैव्वौपि रान्ना वा घनद्ारिखा | पूवयः कि 
यास्तु कर्तव्याः युन्नाद्ैरेव चोत्तराः? । 

तल क्रियाच लित्रिधाः विष्णुषरा्े दर्ता यथा 

पूर्व्व; किवा मध्यमाच्च तथा चशोक्षराः क्रियाः । 
लिष्रकाराः क्रिया द्ध वाख्वादां मदान् श्टणपु मे । चाडा- 

'इा्थयुधादिष्यर्थादट न्ताच्च याः क्रियाः । वाः पूरन 

मध्यमा माच्भियखेकोदिषटष सविता । प्रते पिदढत्वमापन्ने 
सपिख्डोकरशादत । क्रियन्ते याः क्रियाः प्न्राः प्रो 
च्यन्ते ता व्पोत्तराः। पिदमादसुपिरडग्च समान 

सचिचेन्न'प । श'घातान्नतैव्यीपि रान्ना वा धनहा 
रिशा । पूर्वाः क्रियास्तु कत्त व्याः प्ाद्यैरेव चोत्तराः । 

दौदितैषा नरो ! का््सतत्तनयैस्तथा | तादानि ठ 
कत्त व्याः सत्री यामय्यत्तराः क्रियाः । प्रतिख व्षर" रा- 

जन् ! श्कोदि्ट' विधानतः'” | आदाति दाङावपेरथौौ 
चान्तविद्ितत्रार््ांयुधादिखाद्यन्ताखाः पूर्व्वा :, मादिमा- 

शीव्येकादगाहादिसमिखूडनान्तपरेतक्रियोपरुचणम् । खपि-. 
खडनोत्तराः पाव्वयादिक्रिया .छक्तराः ; चत्र षच्नाद्- 

सपिख्डाद्यः पूर्वीः क्रिया व्यव्ययं कृचयुः । मध्यमक्रिया- 

यामनियमः। उन्तरक्रियायां चक्नादयो चाद सन्ततिपर््न्ता- 

नियताः | चाद्धविवेकेऽयेवम् । दौड्िषे{त वाणद्ः 
सखश्चयाधैः तेन दौडित्रोऽथत्तर क्रियायां नियताधिक्रारणे*। 

व्यत्राधिकारिणश्च एकोदि्टयन्द् १५२५० उक्ताः ५अक- 

रोत् स तदौद ड्िकम् "रघुः । अद यतिका ० ददिपदण्ड्धि- 

रिति मङ्ि°अनुगतिकादिगणखे तख पाठाभावेऽपि याङनि- 

गणत्वात् तत्सिद्धिरिति दद्याः । किन्तु बह सयक 

णकपदड डयुक्त दश्यते तेन उभयमपि साधु इति तत्वम् । 

'्टन्यानाख्परोधेन यत्करोत्यौङ्ग रेडिकम् । तद्धवन्यसरो - 

दक जोवतद्च डत च” मतुः । उपानहौ च यच्तरञ्च 
वरति्टद्ो् देहकम् ' भारते अह०्पन्नंय ६२२६ ज्ञो 
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ओडैदमिक लि° ऊद्धेदभे भवः“जङत् दमाद् शाञ्च रोको- 

त्रपदात्तथा१य् क्रः ठक् । ऊद दमभवे लि ° स्तयां डप् 

्रीश्खोतसिक लि० ऊद्ंस्ोतसि जद्धरेतसि प्रसक्तः 

ठक । भवे शिवभक्त निका० | 

सोरवं ए, उब्बस्याप्यम् खष्यण । ¡उव्वं पेपत्ये गोत्रापत्ये व 
विदा० खञ् । २उव्ंगोलापत्ये उभयतः स्ज्ियां डोप । 

उव्यां भवः ्यष्ण | र्पांशुलव्णे न° राजनि० ४उ्वीँ- 

भवमा {° । उरूतोजातः ऊर+अण् खंत्तापूरव्वक- 

विधेरनित्यत्वान्न गुणः | भूगुवंश्ये ५ कषिभेदे । तत्ने भवः 

अचय । दैशाङ्वानले । तदत् पत्तिकथा अरुज शब्द १३८५ 

चन्डक्रा ततो बाडवनलोत्पस्िक्था तु भागखार१८०ट१ 

अण्डक्ता यया ब्राह्मण्युवाच । «नां बडका मि व्ताता इ~ 

ोर्नाद्ि रुषान्विता । अयन्तु भागेवेा नूनम्रुजः कुपितेऽद्य 
कः) तेन चचलुषि व्ठाता ! व्यक्त कापाच्छहात्मना । 

ऋता निदताम् बन्ध नादत्तानि न सशयः | गर्भानपि 

यदा नून" श्टगृणः नत उलकाः} । तदायमूरुणा गर्भ 

मया वर्षशत" टतः, षडङ्गश्चाख्िलेा वेद श्मः गभमैस्य- 

नेथ इ) ध्विय भ्टयुवथख भूयः प्रिवचिकोषं या । 

साऽय पिढबधाहयक्त' कोधादो इन्हमिच्छति । तेजसा 

तद्य दिव्येन चक् षि हृषितानि बः। तभिभ' तात 

याचध्वमौव्ये' मम छतेात्तमम् | अय" वः प्रपातेन 

च डोडष्टो: प्रमे च्छति | वशिष्ठ उषाच | एवश्क्तारूतः शथे 

राजानस्ते तमृख्जम् | ऊचुः प्रसोदेति तदा प्रसादच्च 

चक्षार सः अनेने च विख्याते भान छेके सह- |. 

मः] स खौं इति विप्र्िं सं भित्त्वा व्यजायत । 
च्वचतु"पि प्रतिलष्धा च प्रतिजम्मस्ततो न्टपाः” | 

इच्छन्नपविति' करस भ्टगणां श्टयुनन्द्नः। सव्केलोक 

विनाशाय तपसा भद्तेधितः | तापयामास ताङ्ञौकान् 

सदेवाद्धरमालुषान् । तपसशोपेण मद्ता नन्दयिष्यन् 

पितामद्ान् | ततस्तं पितरस्तात ! विज्ञाय कुलनन्दनम् | 

पिडलोकादपागम्य मव्य कचरिद्ः वचः |. पतर 

ऊचुः | चौर्व्व , इष्टः प्रभावस्ते तपसोपस्य ` एुच्चक् ¦ । 

प्रसाद् कुर लोकान नियच्छ क्रोधमात्रनः 1 नानो 
धि तदा तात श्टगुभिभौपितात्रभिः | बधो द् पेचितः 

सज लल्ियाणां विवताम् | आयुषा परप्रकटेन यदा 

नः खेद अषिगत् । तदाखाभिव्वधस्तात ¦ चन्तरिर्य॑री- 

शितः खयम् । निखातं यद्ध वै त्तं श्टगुभिर्टयुवेष्नि। 

ईरायव तदा न्यस्तं लच्लियान् कोपविष्णभिः 1 क्रिः डि 

वित्तेन नः काण" सगेंश्य.नां दिजोत्तम | यदका-कः 

धनाध्यलः प्रभूत" धनमाहरत् । यदा त शब् रादा 

ननः शक्रोति सर्वशः | तद्ा्ाभिग्य दष्ट उपाय- 

श्लात ¦ स्यतः | आत्महाच एुभ्स्तात ! न लोकाद्धंभते 

श्युमान् । ततोऽखभिः खमे च्छव" नात्मनात्ना निपा. 

तितः । न चतन्नः प्रिय तात ¦ यदिद्' कन्त मिच्छति । 

जियच्छेद्' सनः पापात् सव्वलोकपराभवात् | भा 

बधो; चच्तियांस्तात ! न लोकान् सप्र षु्लक ! | दरूष- 

अन्त" तपस्ते जः क्रो धष्ठत्पतित" जहि” 

“खौग्वं उवाच | खक्तयानसि यां कोधात् प्रतिन्नां पितर- 

श्वदा । सव्वलोकविनाशाय न सामे वितथा भेत् । 

छथारोषप्रतिन्नो वै नाहः भविठखत्रुहे। अनिस्तीर्य 
ड््िभां रोषो देद्ग्निरिवारणिम् । यौ हि कारणतः 

क्रोध सजात" चन्तुमदति । नाल" स सहजः सभ्यक् 

लिव" परिरकिदम् । अथिष्टानां निना हि शिष्टानां 

परिरकिता । स्याने रोषः प्रयुक्तः च्याच्रतेः सर्ववजिगो- 

कुभिः । खश्नौषमङ्मू स्यो ग मे च्या गतस्तदा । ऋ रा. 
4 सादवनेख श्टगृणां लच्चियेंधे । स हारो हि यदा 
लोके गुणां लच्तियाधमेः । अगरभोच्छ दनात् क्रान- 
सदा सां मन्द् राविथत् । सूं कोपाः किल ने मातर; 

पितरस्तथा । भयात् सव्ये लोकेष नाधिजम्न्,; परा- 

यणम् । तान् भ्टगृणां यदा दारान् कञचिन्नाभ्य.पपः 

द्यते । मातातदा दधारेयम् र्णेकेन सां शुभा । प्रति. 

चेद्वा हि प्राप यदा लोकेष विद्यति। नदा सेषु 

लोकेष पापरच्नोपपद्यते । यदा व॒ प्रतिषेद्धारं पापोन 

लभते कंचित् | तिष्न्ति बहवो खोकाखद्ापाचेषु क 

अख ) जानन्नपि चयः पापं शक्तिभाच्न नियच्छति। 

$्थः सन् सोऽपि तेनैव कभ्पणा सश्ययुज्यते | राजभि- 

चेश्वरखौव यदि वै पितरो भम । शङ्गेन शकितास्रातु- 
मिष्टं मत्वे ह जोवितसम् । अत रषामहं क्र.डो लोकाना- 

सोश्वरो दाहम् । भवताञ्च वचो नालमन्ं खमतिविवम् । 

मापि चेद्वेरेवमौश्वरस् सतो महत । ङपरमाणय्य घु- 

नर्लोकानां किल्वषाद्भयम् । नन्वयं मलयजो भेऽग्निर्खो- 

कानादातच्छति । देदेष च भामेव निग्टद्णीतः खतेजसा 

भवतां च विजानामि स्वैलोकहहितेश्ुताम् । तखादिदश्च 

यच्छ्रेयो लोकानां मम चेश्वराः ! | पितर ऊचुः । य ण्ण 

मज्यज्तेऽग्निरयोकानाटा दमिच्छलि । अध्, त छ भदन्त 
केका हा, प्रतििताः। अपनयः सर्परणाः छया 

क 



चोल 
भय' जगत् | तख्मादशच्, विष च्च" करोघाग्निः {हिन 

त्तम ! । अय" तिष्ठ ते वप्र | यदोच्छखि महोदधौ | 

मन्द् जोऽच्निं हन्नापो लेक द्यापोमयाः खटताः । 

शष" प्रतिन्ता सत्येय' तथानूष ! भविष्यति | न चव" स, 

भरा छोका गमिष्यन्ति पराभवस् ।, वयिष्ट उवाच । 

ततस्त" कोधज' तात | यौव्वपऽग्नि वरुणालये । उत्स- 

शव्लः स चेषाप्र उपयुक्तो महोदधौ । मङदवधिरो 

भत्वा यत्तं द्विदा बिः ।  वमम्नद्भरन् वल्लत् पिब- 

व्थापे महोदधौ? । 

जाड्वानलखय स्थितिश्यानम् सि ° शि०उक्गमु भूमेयाम्य ऽदं 

शप दोपसश्टाष्णां स्वि तिको तेनान्ते “खा दू दकान्तबडवा- 

नन्नोऽसतैपाताललोकाः एथिङ्गोघटानि" इति । | 

चच प्रवरर्षैत्वसु आव शब्दे उक्तम् । “जासदग्नावत्सा- 

श्देषां पद्धाषयो भागवच्यावनाप्रवामौवजामदम्नेति च 

व्याशचन्चरौ० १९,१०,६,९ आओवेमध्किय गतोसन्वः 

अश. । भारतान्त्गते खौ वे चरिताख्याने । ““तापत्यमय- 

वासिषटमौषै चाख्यानत्तमम्" भा० ० १। तद्धा ख्यान' 

` भाग द्या० {८६ खध्यायादौ दष्छस् । 

अर्वश्च इ० उव्वंचो तच्छन्दोऽसूयतन्र विरक्ता ० अण् । च्मौ पचो 
शब्दयुक्तो शखाध्याये २अहवाके च | उव्वश्वा ष्द्म् 

च्छ् । २ॐगव्व शोसम्बन्विनि नि ° । 

श्रव्चेय ए०उगव्वं श्या अपत्यम् ठक. । अगस्त्ये रनौ हेमच ° 

तद्य च उव्वशीँं दष्टा मिन्नावरणयोः खखलितरेतोजा 

ततया तथात्वम् तत्प्रमाणञ्चागस्तिशज्टे 8७ए° उक्तम् । 

रेलशब्द् द्ितेष्, उर्बशोगभेजातेष्, षधरवसः शतेष 

स्ायुरादिषष्डद्ठच ` 

भौलपि ° उलपस्य कला्यन्ते गासिप्रिथेषद्धा पत्वम् इज. । 

उलपापर्ये ततः खार्ये दाभन्या० क । च्रौलपोय तद्ये 

ब्ग, तखद्क् । ओलपय इत्यादि । 

ओौलपिन् ष ब०व° । उलभेन प्रोक्त छन्दोऽघौयते कला- 

्न्तेवासित्वात् णिनि | उलपप्ोक्तडन्दध्यायिष्, 

ओौलान न° अवलम्बन" मेदे एषो ° । अवलम्बने । ^ विदान् 

पथ कद चोदेवय नानश्यौलानं दि विषे" ऋ ०१०,९८,११ । 

अओलुक न ० उल्क नां समूहः सख्डिका ° अज् । पेदकशददावे 

्रोलुक्य ष॒* उ्कषे'रपत्वम् गर्गा ° यज । उलृकना मेर - 
र्पत्य कण्यादे बैथेषिक््धवक्षारे तख दानः करादि ° 

खख. । ततो यजो लक. ^ आओलक अ खक्यच्छाले वेथे- 
¶विक्वशताभिन्ने । उल्क दूति. चुखखमध्यः केचिदाहः 
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आओौजुक्यदथेनन्ठ वैओेषिकद्थेनं तत्रतिपाद्यविषया उच्यन्त 
५ऋधातो धम्मे व्याख्याखामः" | १८. 

“तापत्रयभराडता भिवेकिनश्वापलयनिदटविनिदानमदुसन्द्- 
धाना नाना्ति्डतोतिहाखराणेषुातनत्त्वसाचात्कार- 
भेव तड़पायमाकलयाम्बभूवु: | तत्मा्रिहेतुभपि पन्वान 
जिह सामाना परमकारुणिकः कणादः सनिखथरेदु- 
रथ कणादो इनिच्छन्त्वन्नानवराग्यं श्च वथसम्यन्नः धरं 
पदानां साम्ब वेधश्बपभ्यां तत्वन्न नजेवात्मतच्- 

साच्च त्कारप्राप्नवे परमः पम्वा इति भनसिक्तयं तच्च 

निहत्तिलचखणाद्वमादेतेषामनायायेन सेत्खतोति लक्तणतः 
सद्छपतञ्च धम मेव प्रथमपदि थास्यनन्तर' षडपि पद्ा- 
था हे लच्ष्यपरोक्ाभिरुपरेच्छाभोति दि निधाय 
तेषासवधानाय प्रतिजानीते । अथातो धमं भित्वादि"खप* 

“यतेऽभ््, द्यनिःखे यससिद्धिः स॒ भर्म: | २८० 
के धनं: किलचणद्चति ? सामान्यतः चिष्यजिन्ना- 
शायां यतोऽभय्,दयनिचे यसि रिव्वपतिश्ते” व्याच 
यतेभ्युदयसिद्िर्यःतच्च निध्च्रोयशरिद्धि्लद्भय' धमं ; 
शव र्षार्थासाधारणकारण' धभ. इति दक्ाव्यो परभ- 
रुषां योः इखखड़ःखाभावयेवियेबतः परिचयार्थः 

मभ्य् दयनिःचे यसखिद्धिरि् क्त स्लगां पवगं वे1रेवान्ये च्छा - 
नधौोनेच्छाविषयत्वेन परमध्रुषाथं त्वात् ] साधविष्यते 
च दःखःभावखापि घरुषार्थतम् ” उपस्तारः , 

“तदचनादाज्नायख प्राभाग्यम्” । श्.° 
“नद निदट्तिलच्तणो घमं स्च्वततानहारा निःग्रोयसद्ेद॒- 
रि्त्यिल तिः प्रमाण तेरेव प्रामाण्य कय" विप्रति- 

पदयामदे अन्टतव्या वातघुनरुक्गदोमेभ्यः, घनेरौ कताया- 

मपि इलाहत्मादादच्वतवम् “उदिते ज॒ होति अदिते 
जोति समयाध्य् चिते लुोतोति” विधेः प्राप्न रवोदितः- 
दिकाडे होमो व्याहन्यते “श्याबोऽखड्तिमभ्यशरति 
ब उदिति जेडोति योऽलदिते खहोति ष्व वलाव- 

खा्तिभ्यवहरतो य: समयाध्युषिते ज््होति" द्ग्या- 

द्निा। वधा “बिः प्रथमामन्वाह लिरुस्षमामन्वाह" 

दत्यनेन प्रथमोत्तमसामिधेन्यो स्तिरुद्धार षा भिधानात्. 

पौनरुक्यमेव | न चाम््ायप्रामार्यप्रतिपाद्क' किचि - 

ददि प्रमाणम् नित्यत्वे विप्रतिपत्तौ नित्य निर्षत्वमपि 
सन्दिग्ध" पौर्षेयत्वे ठ भ्मप्रसाद्विप्रतिपत्तिकरणापाट- 

वादिसम्भावनया चपोक्गत्वसपि शन्द्रिवमेवेति न निः. 

यषः न वा दत्र वन्लश्नान' दादर न १ धच दकि 



श्रोल् 

श्व जेतदाकृलमत आह । सदुहचनाद् स्नाय छादि । 

लदिन्बहपकरन्तमपि प्रसिडिखिदतवेश्वर पराख्ट्ति यया 

«ठद्प्रामाणयभन्डतव्याघातपुनरङ्दोषेभ्यः” इति गौत 
जीयद्ने तच्छब्देनाुपकान्तोऽपि बेद्ः पराड्धश्यते। 

तथा च तदहचनात्तनेश्चरेख प्रणयनादास्नायस्छ केदख 

प्राणाः यहा तदिति सन्निद्धित' ध््योमेथ पराग्डशति 

तथाच धश््ंख वचनात् प्रतिपादनात् च्राल्नायख 

बेदद्च प्राज्ाण्यं यद्धि वाक्य" प्राभाणिकमधं प्रतिपादयति 

तह्मजा्यमेव यत द््यथंः | रेश्वरस्तदाप्रतच्च शाधयि- 

ष्यते यद्धोक्ञमन्टतव्य्घातषएनरुक्तदोषेभ्य इति वला- 

न्तत्वे जन्दरान्तरोयफलकल्यन" कमं करटं साघनपैग खय 

कलन" वा चौतात् साङ्गात् क्सः फलावण्यस्पाव- 

निच्चयात् ल च कारोरीवदैहिकमएनफलकत्व' तल 

डि शष्यच्छखसज्ञोबनकामखाधिकारः पुलेरौ एलकाम- 

खेतिविशेषात् नच व्याघातेऽपि उदितादिदहोः विरे 

षतः प्रतिन्नाय तदन्ये होमा दष्ने “््ावेाऽखाड- 

तिभभ्यवदरति" इ्यादिनिन्दाप्रतिपादनात् नच पुन- 

शक्न तादोषोऽपि रकादशसाभिघनोनां प्रतौ पाठात् 

^पञ्चद्शावरेण वाग्बच्तरेणादवापे तभिभ' भ्वाटव्यस्" 

दन्यत्र साभिषेनोनं पञ्चदपत्वख् प्रचभोत्तजलाभिधेन्यो- 

स्जिरभिधानमंन्तरेादुपयन्ते सथाभिधानात्?\ उपस्क ० ३ 

चिष्याकाङ्खादरोषेन ख रूपतोल्तण तश्च घरं व्याख्या- 

याभिधेयसम्बन्बफल प्रति प्रादानायाह ५ध्पीविशेषप्रखधतात् 

दृव्ययुणकम्पं सामान्यविेषसभवायानां पदा्यीनां ला- 

द्वैध श्र †भ्या॑तच्त्वस्ानाचि चरेयम्" शख । 

“रताद तच्वन्नानं वेयेपिकशास्ताधोनमिति तखापि निःचरे- 
कम्ेतत्व ' दण्डा पूपायितम् । तत्त्व च्नायतेऽनेनेति करण- 

व्यतया थास्त्रपरत्वे धर्बिशेष्पख्धता दित्यजेनानन् यापत्ेः ¦ 

हयपदा्थप्रधानो इन्द्राव सासः रेपद्ाधतन्चत्ता- 

नख निःचरेयसदेतुलात् तदनु शारतरनिःखयेषयो- 

` ईंवहेदभङ्भावः. शास्त्रतत्वत्तानयोव्यापारक्छापारिभावः 

निःश्रोयसतच्वन्नानयोः काच्यःक।रयभावः दृव्यादिभदाथे- 

ास्तयोः प्रतिषादयप्रतिपाद्कभावः सब्बन्धोऽवगस्यते एते- 
षाद सभ्वह्वानां न्नानाच्िःख्रयघार्थिनानभिद्ध शास्त प्रट- 
त्तिः! मोच्चमाणाच्च खनेर्टंोताप्रभावा रव शास्त्रे प्रव 

न्ते। निःश्रोयसमान्न्तिक्तो दुःखनिट्तिः । इःखनि- 
उत्तेषागयन्तिकत्वं 

क्ालोनत्व 

समानाधिकरणदुःखप्रागभावासम। न- 

युगपद्त्पच्चषमामाधिकरणयर्वाश्विरेषगु ख- 

{ ११५८४ | चौकू 
ध्व रुषमानकालोनतवः वा । ऋष वियेषगु ध्न सावधिक- 

दःखप्रागभावो वा शक्रिः नचासाध्यत्वान्नायं षरुषाथैः, 

कारणविवटनष्खेन प्रागभवद्धापि शाध्यत्वात् नच तद 

प्रामभावत्वचतिः प्रतियोगिजनकाभावत्वे च तथात्वात्, - ` 
नङत्यञ्च खर्ूपयोग्यतामाबनम्, नङ प्राखभावशरनयामयो ` 
येन तद्जिन् सति काय्यं मवश्यन्भवेत् तथा खति ऋा््यंखा- 

ष्यनादित्वमसङ्गात् तथाच यथा शक रिरितद्धादिवन्वः 
कालं नाजोजनत् तथासेऽपि तदिरहान्न जनविष्ति ेढ- 
च्छेदे एुरुषव्यापारात् इत्यद्यापि प्रागभावपरिप्रालन एः 

वात्प्यत्, अत एव गौ वमो यदितोयद्लं “दुः खजन््. 
प्ररहिदोषसिथ्यान्नानानाछचरोत्ततापाये तद्नन्तरापाया- 
द्पवगे:” च्ल कारणाभावात् कार्वयाभावाभिधानः 

इःखप्रागभावद्छपामेव क्तिः दृढयति नहि दोषापाये 

परटृत्यपायः, पुडन््यपावे जन््ापायः, जन््रापाये इःय्ापाय 

इव्वत्रापायो ध्वसः किन्ल॒त्पत्तिः साय प्रागभाव खव म 

च प्रतियोग्यप्रसिद्धिः सामान्यतो इःखत्वे नेव प्रतियोगिप्र- 

शिः प्रायदन्तवत् तल्दृमि प्र्यवायध्व सदारा दुःखाः 

उतत रेवामेचितत्वात् खोकेऽह्हिकण्टकादिनिर तते; खा- 
उत् पन्तिफलकत्वदयैनात् इःखसाधननिरच्य्मेव परे चा- 
वतां प्रदत्तः । केचित्, इःखान्यन्ाभाव णव श्रन्िः 

सच यद्यपि नात्मनिष्टस्तथापि लोादिनिड णवाद्मनि 

शाध्यते विदि लख इःखप्रागभावास वन्ति दः खध्व "सख 

णव तख त्ब म्बन्धतयो पममात् तच्छिन् सति तत्र इःखा- 

व्यन्ताभावप्रतौतेः रञ्च शति ““दुःखेनायन्तं ट्छक्रञ्च- 

रति” इत्यादिद्तिरश्यपपादिता भवतोः तन्न इः- 

खालखन्ाभावखासाष्यत्वेना घुरुषार्थं त्वाव दःखध्व सख च न 

तन सभ्वन्वत्वं परिभाषापन्तेः ¢“दुःखेनात्यन्तं विद्धक्तचचरति» 

दति खतेदुः;खप्रागमावस्यैव कारणविषद्रनष्खेनात्यन्ता- 

भावडसानद्द्पत्वता परग कलात् । नन्दय" न रूषाथैः 
निरुपाधोच्छाविषयत्वाभाषात् दुःखकाचे दुखं ताबन्नोत्मद्यते 

ष्ति ख्वायनानेय इःखाभावार्थ" प्रहक्तेरिति चेन्न 

वैपरीत्यस्यापि चव चत्वात् चखेच्छापि इःखाभावौपाधि- 
कोल्येव किंन खात् शोकाकुलानां इखग्रिशश्छानामपि 

इःखाभावनाल्रमभिसन्बाय विषभच्तणोड्न्छनादौ प्रटस्ति- 

दर्थंनात् । न्ध रुषार्थऽष्यय' ज्ञायमान णव शक्तेसतु 

दःखाभावख च्ञायसानतेव नालति अन्यथा मू्छाद्यवस्वा- 
च सपि प्रवत्तेतेरि चेन्न श्तप्रचमानाभ्यां ्ञायमानश्यावे- 

द्यलाहुपपन्ते : । अल्ि हि तिः “इ; खेनात्न्तं िद्धक्- 
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 श्वरति" “तसैव विदित्वाऽतिग्डभेति" इलया दिका । 

ऋलुमानमग्यस्ति दुःखसन्ततिरत्यन्ञ्च्छद्यते शन्ततित्वात् 

प्रदोपरन्ततिवदिव्यादि चरमदुःखध्वं षस दःखसाच्चात्का- 

रे च्लणं विषयं करणात् प्रत्यचवेद्यताऽपि। योगिनां 

योगजधसीबनेनागाभिनो इः खध्व' सख प्यश्षोपगमाच्च । 

तथापि वद््यायव्ययतया नायः पुरुषार्थो दुः खवत् छख - 

स्धापि स्नाने इयोरपि समानसामसोकत्वादिति चेत 
उल्घगेतो वोतरागाख्णं इःखददि नभोख्णां सुखखदो- 

तिकाभाल्न ऽलस्मत्ययवतां तत्र प्रहत्तः | नलु तथापि 

इः खनिं ुरुषाथः;, अनागतदुःखनिरन्ते र शक्यत्वात् 

छअतोतडुःख्यानोतत्यात् वर्तमानदुःखख इरुषतुयत्रसन्त- 
णेव नित्तेरिति चेत्न हेदःटे घरुषव्यापारात् पुव 

चित्तवत् तथाद्ि सवासनं मिथ्यान्नानं शंसार हेतुस्तदु- 

च्छ टच्चात्मतच्तवन्तानात् तन््वन्नान' च योगविधिसाध्यसिति 

कदे" डचत्य्,पमन्ते :” उपस्कारः कियदृन्तरे च 
^धम विशेष प्र्धतादिति तच्न्नानादियसछय विशेषणं तत्र 

चं विशेषो निटत्िङतणो धर्म; ददि ठ तत्त्वं ज्ञाय 

तेऽनेनेति तच््वन्नान शास््रश्च्यते तदा धसं विष ईच 

तनियोगप्रसादद्पो वक्तव्यः चूयते होखरनियोगप्रसाद्- 

 वधिशस्य कणाद महि; शास्र" प्रोतवानिति स्ल- 

्ञानसात्मतन्त्वसाच्तात्क एर इह विवतितद्वस्यव शवासन - 
मिश्च न्ञानोन्क.लनच्चमल्वात् “तमेव तिदितवाऽतिष्छदपरभेति 

नान्यः पन्या विद्यतिऽनाय“ इलव «हो जद्यणो वेदि 

तव्य" इतपत्रे च वेदनपदख सा्तात्कारपरत्वात् “पश्च 

तपरचतुः" इतरत्रापि तथा । सच थास्त्राद्मनननिदिष्या- 

खनादिपरम्परयेति ेठपञ्चम्या तथेवाभिधानात्» प° 

न्यायकन्दस्छां प्रयोजनद्ल मिल विदत यथा 

“तद्धे शरनोदनाभिव्युक्ताद्््ो देवेति? भाष्यप्रतोकव्याख्या- 

याम् ५“यद्ख वस्तुनो यो भावच्छत् तख तक्म साधारणो 

धम्य; साध्यम् अशाघारणोधर्मो वैधम्य' तयोश्लन्च- 

ज्ञानः निःजेवशद्ेदवः विषवशंयोगजं खं तावत् च्खि- 

कंरिनाशि इःखच्डलं खगादिपदं प्राप्वसपि सप्रच्तय" 
शातिथयद्च तया च कदडच्ितृखगभाल्रमपरख खगराव्चम् 

अतस्तदपि सततं प्रच्य तिशद्धवा परखुशत्कर्भोपरतापाञ्च डः- 

श्वाक्रान्त न निचितं श्रोयः। आअाल्यन्तिको इःखनिदटच्तिर- 
शद्धाशबेटननिखिलदुःखाश्वेदनाखूपत्वाद्पराटत्तेख निदितं 

अयः वस कारं दरव्यादिख्धपन्नानम् । एतेनेतत् प्रयुक्त 
भशन यदुक्त" विषेषद्यणनिटत्ति लच्या छक्तिरुच्छद- 

पच्चान्न जिंटात \ति। विशेषशुणोच्छेे हि शति आआकनः 

खद्ूपेखावस्थान' नोच्छेदोनिलयत्वात् नचायमघुरुषाथः 

खमखदःखोपरभसखय एुदषाथेत्वात् समखदखाभावादइर- 
वायत्वभिति चेत् न इुखखपि चयितया बहल प्रायनोक - 
क्वा साधनप्राथेनाशतपरिक्तिषटतया च सदा दुःरा- 

कान्त विषभिचखयेव मधुनोडु ः खपे निच्धेपात्” । क्रिय 

दन्तरे तन्नेव । «तत् निःश्रेयसं धभ््ौरेव भवति द्रव्यादि त 

च््वन्नानं तख कारणत्व न निः वससाधनम् इत्यभिप्रायः 

तत्त्ववोन्नातेष॒वाद्याध्याक्िकेष्, विषयेष, दोषद्थेनादिर- 

क्ख खमोङानिहत्तावालन्नख तदथा ति कम्रा रङ्व्व त- 

च्चत्परिल्गखाधघनानि च खतिष्ल्ुदितानि अखकख्ित 
फलान्य् पाद्दानखान्बन्ञानमभ्यद्य तः प्रङटपिनिवत्तेकधम्ौ- 

षच्वपे खति परिपकान्बन्नानखखात्यन्तिक शरी रवियो गसम्भ- 

वाद्डष्टोह्ि विषयाणामह्हिकख्डकादनां, परिव्यागो- 

विषयदोषद् ना दभिसन्विलवनिबे त्त कात्मपिेषयुष्यात् प्रय- 

ज्ञात् वेन शरोरादौनाभाव्यन्तिकः परिदागोविषयवदोष- 

दथेनपूर्यकानभिश न्धिकछतनिव्तं कात्मवि रेषयुरनि।मत्तविवात 

इति मोच्वाधिकारे वच्छामः। धर्खोऽपि केवलं न 
तावन्निच्र यसं करोति यावदौञ्रेच्छया नाचुग्द्यते 

तेनेदशक्नम् ईर नोदनेन्यादि । नोद्यनते प्र यय न्ते खका य्येध 
परव न्ते ऽनया भावा दूति नोदूना शखर नोदना $ख- 

रेच्छाविगेषः व्यमिव्यक्तिः आाग्यौरन्भ' परल्याभिचख्यम् रच - 
नोदनयाऽभिव्यक्रात् ईखरेच्छाविशेषेख कार्थ्यारम्भाभि- 

खो द ताङम््देव निःसर यसं भवतो वि वाक्ययोजना” । 

एव विषय प्रयोजनःदिकृ बहःखतरपामनिहितं तत्न प्रति- 
पाद्यविषयाञ् खरवद् ० दर्वा वथा 

कह खल निष्डिकम चावश्चिगेग्रतिजलबेदनोयतया 
निखिल संवेदनसिद्ध' दःखं जिहाख खद्भानोपाय जिन्ना 

हः परमेखर साचात्कारष्ठपायमाकैकवति “वदा चस वदा- 
काशं जेटयन्तौह्ध मानवाः! तदा शिवसभिन्नायद्ःखय्या- 

न्तोभ विश्यति" दूव्या दिवचननिचय प्रासा ख्यात् । परमेञ्चर- 
शा्लात्कास्ञच शआवरमननभावनाभिभोवनोयः यदाह् 

“खा गमेनादहुलानेन ध्यानाभ्यासरसेन च | विधा 

अकल्ययन् प्रन्नां लभते योगत्तमनिति" वल्ल भनन- 

सलुलानाधोनमनुलानन्च -व्याश्धि्तानाधोनं व्याश्रिन्नानञ्ख 

द्ाविगेकापरेचस् । अतः पदायेषटकस्'” । “अवाटो 
धर्म व्याख्याखाम श्व्यादिकायां दशथबच्यां कण- 

भक्ते भगवता व्यवस्दापि तन्राङ्किकहयात्के शवसे 



श्ौल् { १५.८६ | 

ऽध्याये समवेताथेषपद्ाधैकथनसकारि । तत्रापि प्रथमा- 

ङ्के जातिभच्चिष्धपणं, दितःया्िके जातिविेषनिद्ध- 

पणम् | आद्धिकहययुक्तं दितोयेऽध्याये दरव्यनिर्पणं, 

तत्रापि प्रथमाङ्के भूतविशेषलच्तणं, दहितोये दिक्ाल- 

प्रतिष।दनम् । आद्धिकहययुक्तो तोये चखात्मान्ःकरण- 

लच्लणं, तलाष्याकलशच्चणं प्रभे, दितोवे अन्तः करण- 

लक्षणम् । आ ङ्किकहय युक्ते चदे" शरोरतडुपथोगिविवेचन, 
तत्रापि प्रथमे तदुपयो गिषिवेचनं द्वितीये शरोर विवेचनम् । 

च्याङ्किकद् यवति पञ्चमे कश्ोप्रतिपादनं, तन्नापि प्रथमे 

रोर म्बन्विकम्पौचिन्नन', दितोये भानसकरम चिन्तनम् । 
चपङ्किकडय्ालिनि षष्ठं च्रौतध्मनि्पर्ं, तन्नापि प्रथमे 

दानप्रतिप्रहध्म विवेकः, दितोये चाठरा्रग्धोचितधमेनि- 

पणम् । तथाविधे सप्तमे युखसमवाय प्रतिपादनं, तलापि 

प्रथमे बुद्धिनिरपे्षयु प्रतिपादनं, दितौये वत्धापेक्षयुण- 

प्रतिपादनं समवायप्रतिपाद्नञ्च । अष्टमे निविकल्यकस- 

विकल्पक प्रच प्रसा चिन्तनम् । नवमे वद्धिविशेधप्रतिपा- 

दनम् । दशमे अहुमानभेदप्रतिपादनम् । त्र उदेथो 

लच्षणं परोच्चा रेति लिषिधाख शास्त्र प्रततिः । नद 

पिभागापेच्तया चादुर्बिध्ये वक्तव्ये कथ त्रैविध्यष्क्तभिति 

वेन््ौवं संस्याःविभागसख विथेषोह थ एवा न्भावात् । ततर 

दृव्ययुणक्षससामान्यविशेषससवाया भावा इति षडेव ते 

पदार्था इवय थः । किमत क्रमनियने. कारणम् ¦ उच्यते 

समस्तपद्1थांयतनत्वे न प्रधानख दव्य ॒प्रथमच्ह् थः । 
अनन्तरः गु त्वो पाधिना सकलदरव्यउ तेगे णद, तदत चामा- 

न्यवन्त्वसास्यात् कमे णः, पञ्चात्तच्ितयाचितद्ध सामान्यख, 
तदनन्तर" समवायाधिकर णस विशेष, अन्ते खवशिष्टसख्य 

समवायेति करभनियमः । नलु षडेव पदाथा इति कथ 

कथ्यते, अभावखापि सद्भावादिति चेन्धोवं वोचः नञर्थालु- 
क्गिखितघौ{षयतया भावद्छपतया षडवेति विवचितत्वात् 

तथापि कथं षडेवेति नियम उपपद्यते तिकल्या पपत्तेः 

तथाहि नियमव्यवच्छेदयं प्रमित न वा प्रभितत्व कं 

निषेधः ऋप्रनितत्वे कथन्तराम्, नहह कञ्चित् प्र ्चावान् 

मूषिकविधाष्ं प्रतिबद्ध" यतते, ततश्चाुपपत्तेनप नियम इति 

चेन बं भाषिहाः सप्रमतया प्रभिते अन्धकारादौ भावत्वख 

भाषतया प्रमिते शक्तिसदणश्यादौ सप्रमत्वादेश्च निषेधा- 

दिति कतं विश्ठरेण | 

तत्र द्रव्या दिलितयख द्रव्यत्वा दिजा तिरं चणम् । दरव्यल' 
नाभ गगनारविन्द्वसवेतत्वे सति नित्वगन्धाचमनेतम् । 

लू 

( गगनसमवेतस्वे सति पश्सभवेतत्वे सति नित्यत्वे स्ति 

गन्ासमनेतत्वं दरव्यत्वलन्तश्यस् । सन्ता पजा तिव्यवच्छेदाय 

गन्धासमवेतत्वशक्तम् कालिकसम्बन्धेन द्रव्यत्व गन्धट्ति- 

त्वादसम्भववारणाय गन्धसमसने्त्वचक्तम् स योगा देशन्धा- 

1समवेतत्वेन गगनादिखिसबेतत्वे नातिप्रसङ्खवारखाय 

नित्यत्वे सतीति विशेषणम् । पद्मतष्टथिवोलजातौ 

पद्यखमतेतत्वख नित्त गन्धासमवेतत्वख च॒ सन्त्वा- 

दतिपुखङ्गवारष्णय गगनसखचमवेतत्वे सनोति विशेषम् 

गगनपरिमाणख नित्यख गन्छासमनेतखख त थात्ववारणा- 

यारविन्द् समनेतत्वे सतोति विषम् इति बोध्यम् ) । 

यु्त्व' नाम समवायिकारशासमवायिकारणभिन्नसमनेतस- 

न्तासाच्चाददाष्यजातिः। (बत्तासाक्ताहयाष्यख समवायिक्ता- 

र्णट्व्यसषमवेतख दरव्यत्वख, खससवयकार खस मवेतख क- 

भंसमयेतख कम्प्तस्य च॒ तथात्वारणाय तदुभयभिन्न- 

सभवेतत्व जाता विशेषणम् गुणत्व तु तथालम् 

शणेष च्ानादिष अरमवारिकारणमिनचेष समवेतन्ञान- 

त्वादेः सत्ताखाक्ताटुव्याग्यत्वोऽपि नातिप्रसङ्गः ) कमं त्व ना- 

सानित्यसमवेतत्वसहितसत्तासाच्ादइवराष्यजातिः । ( अनि- 

भाल्रसमवेतत्वे सति सत्तासाच्तादुव्याप्यजातित्वम् क्त्व 

लच्तणम् दरव्यत्वख युणत्वख च नितग्रंलालससवेतत्वाभा- 

बाच्न तथात्वम् । सयोगत्वारेस्तथ त्वेऽपि सत्तासात्षाट्व्याष्य- 

लवाभावाच्नातिप्रसङ्गः ) सामान्यन्त॒ प्रध्व स प्रतियोरित्वर- 

हितमनेकसभवेतम् । ( सं योगव्भिगादौ अनेकससवेतेऽ- 
तिप्रसङ्खवारख्षाय ध्व'सप्रतियोगितवर हितेति चऋल्यन्ता- 

भावे तथात्ववारष्णय समवेतत्व' विेषम् ) । 

विशेषो नामान्योन्याभावविरोधिसामान्यर दितः समवेतः । 

समवायस्तु समवायरहितः सम्बन्ध इति षसथां लच्लश्यानि 

व्यवस्थितानि | 

नदव्यं नवविधं एयिव्यप्रेजोवाय्वाकाष्कालदिगाक्रम- 

नासीति । त्र एटथिव्यादि चतुय थिदीत्वःदिजातिसं - 

च्यम् । एथिवोत्व' नाम पाकजद्छपसमानाधिकरण्द्रव्यत्व- 

साकषा पप्यजातिः। अप्रुः नाम खरित्यागर समवेतत्वे 

सति सलिलसमवेतं सामान्यम् । तेजस्तव नाम चन्द्र 

चाभोकरसखमवेतत्वे सति ज्वलनसमवेतं सामान्यस् । वा- 

दत्व नाम त्वगिन्द्रियश्चमवेतदरव्यत्वसाचाहया ष्वजा तिः । 

खाकाथकालदिशामेकंकत्वाद््परजाव्यभावात् पारिभाषिक्य- 

लिख: संन्ना भवन्ति आकाशः काको द्गिति। स्यो 

गाजन्यजन्यविेषगु खसमानाधिकरयतिथेषाधिकरप्वमाका 



रील 

अष् । मिभुत्वे शति दिगखसतेतपरत्वासवायिक्तारणाधि- 

करम् कालः । कालत्वे सचविभेषगुणा महतो दिक् । 

आाकमनलोरात्मत्वभनस्त । अत्व नाम अम् ्ेसभ- 

बेतटूव्यत्वापरजातिः । मनस्वः नाभ दरव्यसमवाविका- 

रणत्वरह्िताणुखमवेतदव्यवापरजातिः । परसगन्त- 

स्य चैषह्पापरिमाणडवकृरं योगव्भिगपरतवापरत्वब डि - 

इःखेष्छादेषप्रयलाच्च कण्छोक्ताः स्प्रदश चशब्द्खुशङ्धिताः 

चरवद्रवतसते ह यंस्काराटटयद्टाःसपतैषेतयेवं = ३विंथति- 

गैणाः । तल द्पादिचन्दान्तानां रूपत्वादिजातिलेच्- 
स् | पत्य नास नीरसमतरेतगुखत्वापरजातिः। 

च्पनवा दिशा शिद्ानां लल्तष्यानि दृटव्यानि। कर्म 

पञ्चविधम् उतृचेषण्णव्तेपणाकुञ्चनप्रसारयगमनभेदात् । 

श्वमणरेचनादीनां गमन रषान्त्भवः । उत्देपणादी- 

नासनृद्तेप्त्वादिजा तिङं ष्यम् । तत्र उत्चेपरं माम 

ज्धैरेशसं यःगासमवावि कारण प्रमेयसमवेतकर्मेत्वापरजातिः । 

-रध्रमवच्चेपणा दीनां ल त्तणं करैन्यम् 1 सामान्यं दिविध 

चरलपरन्च पर सत्ता द्रव्यगुणसमवेता गुणकमंसमवेता 

वा | अपर' दूव्यत्वादि तद्खलणं प्रागेधोक्तम् । विथेषाणास- 

नन्तत्वात् समवाय चेकवाद्विभागो न सन्म्वति तज्ञ 

ष्यञ्च प्रागेधावादि । ( स्वंलापरत्व व्याप्यत्वम् अलय 

दे द त्तित्वः वा ) । 

मद्वित्वे च पाकजोत्पत्तौ विभागे च पिभागजे। यथ 

न रूखलिता बद्धस तै देशिक विदुरिति" आमाण 

कख ह्भावात् दिवःदयुत्पततिप्रकारः प्रदग्दते | त प्रथ- 
अमिन्द्रियाथैसचि कर्स्त् देकत्वसासान्यन्नान ततोऽपेच्वा- 

ब्विः ततो हित्वोतरत्तिखखतेा दित्व्षामान्य॑न्नान' तश्ञात् 

हिव पुखन्नान' तत, संख्कारः” । तदाह 

"'ाद्विन्दरिय सदचिकषंटटनारेकत्वसासःन्यधोरेकत्ोभयगो- 

नर] तिरतो 1इत्व' त्तौ जायते । द्वितत्वप्रमितिस्ततोऽ 

जु परतो हित्वप्रसानन्तरः हे द्रव्ये इति धौरिव निगदिता 

ददित्वोदय प्रक्रियेति" । व 

हित्वादेरपे चाबगिजन्यत्व किं प्रमाणम् अत्राङरा- 

चार्या: खपे लान् िरदित्वारेरत्यादिका भवतुमहति व्यञ्ज 

कलत्वाचुपपत्तौ तेनाजविधीरमानत्वात् शब्दं एति ख्योग- 

वदिति? । वयन्तुब्रमः दितवादिकनेकत्वदव विषया निन्य 

बदिव्बङ्गय भवात आअनेकाचितयुखत्वात् एयक्वादिवदिति। 

` निदलिक्रमो जिरष्यते पेच्वाद्भित रएकत्वरामान्द- 

च्नानय॒ दित्वोतय्तिषमकाखनिटततिः ऋपर्ताबुडेदित्वषा- 

सद वा०्मागर 

[ ११५८७ | 

< 

चरोष् 
भाज्यन्नानात् हित्वयु णव द्धिखमसमयं दित्वखपेच्तावद्धिन- 

इसेदरव्यदृिसमकालं गुणवृद्धिः, द्रव्यम् द्वितः सं्कारोतत्ति- 
' कशषमकालं दव्यवृ्धेस्तदनन्तरणंसकारादति । तथाच सयड्ः 

-- “खादाक्पे्ाब् चा हि नग्येदेकलजातिरध,: । हदित्वोद- 
यसम पञ्चात् चा च तच्जातिबुदधितः । दितवाख्छगुणधो- 
काले ततो दहित्व निवत्तंते। भेक्ताब्धिनाथेन दव्य 

धोजच्कानतः । शणवुबद्रं व्यवधा संसा रोत्मन्तिका- 
खतः । दरव्यव् वञ्च शंस्कारादिति नाशक्रभो मतः” इति । 

बच ृ द्धान्रविनाश्वत्व खंखकारविनाश्यत्वे च प्रभां 

विषादाध्यासितानि ज्ञानानि उत्तरोत्तरकाय्यैविनाश्यानि 

चणिकरिभ् विश्ेषशुतवात् शब्दवत् । दरव्यारम्भकरंयो- 
गप्रतिहन्हिविभागजनककर्म स मका खमेकत्वसामान्य{चन्तया 

खच्रयनिट्क्ेरेव हित्यनिष्टत्तिः कमंसमकालमपेचा- 
बहिचिन्तनादभाभ्याभिति शेषः । पे्ावु्धिनाम 
बिनाशक्षविनाशप्रतियोगिनौ बद्धिरिति बोडइव्यम् । 

अथ दयणकनाथमारभ्य कतिभिः चरैः एुनरन्यद् इय - 

णकष्त्पद्य ख्पादिमद्धवतोति जिन्नाखाय)खत्पत्तिप्रकारः 

कथ्यते | नोद्नादिक्रमेण इपरणकनाथः नष णके 

परसायावम्निस योगात् श्दामादौनां निढत्तिः निदटरेष् 

श्यामादिष षनरन्यखादग्निख योगादुद्रव्यादोनाखत्पत्तिः 

उत्पन्नेषु रक्तादषु अडष्टवद्ात्रस'योगात् परमः द्रया 

रन्भणाय क्रिथा तवा पूवदेशादिभागः विभागेन पूष 

देथख योगनिटन्निः त्िब्रिरत्ते परमाखन्तरेण संयो गो- 

त्यल्तिः खयुक्ताभ्यां परमाणुभ्यां इप्रणकारम्भः चारवे 

इयणके कारणगुखादिभ्यः का्यंयुयादौनां रूपादीना- 

शु ं्त्तिरिति यथाक्रमं नव च्तणाः | टशन्तणाटिप्रकारान्तर 

विस्तर मयान्न ह प्रतन्यते । इल" पौलुपाकप्रक्रिया पठ 
रपाकप्रक्रिया त॒ मैयायकधीशम्मता । 

विभागज्दिभागो हिविधः कारणमालरविभागजः कार- 

खाक रणविभागजद् | तत्र प्रवमः कथ्यते कार्यव्याप्े 

कारणे कमेरैतणन्नः यदाव्रयवान्तराद्हिभागं विधत्तेन तदा- 

काथादिदेशाद्धिभागः । यदा त्वाकाथादिदेयाद्विभागः न 

तदावय५।न्तरादिख्विति नियमः कम्डो गगनविभागा 

कट^लख टव्यारम्भकषयोगविरोपिविभा गारभ्भकत्वेन धूमस्य 

शूमध्वजवगेिव व्यभिचारादपलम्भ्ात ततद्वावयवकमे खद- 

यथान्तरारेव पििभागं करोति नाकाथादिदेयात् तख्ञ.दि- 

भागादू,व्यारन्भकडयोगनिट्तिः ततः कारणाभावात् का- 

याभाव इति न्वायाटववविनिदत्तिः नि्टत्ते ऽवयवि(न तत्का. ` 
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कलं सखतन्त्े वावयवमपेच्छ सक्रियखैवाषयवख काय संयुक्ता 

दाकाशदेशादिभागमारभ्ते न निष्कियिख,कार णाभावात् | 

दितीयस्तु ₹इस्ते कर्ममोत्प च्च मवयवान्तरादिभिगं ङाव्यत् 

ऋआकाथादिरेचेभ्यो वषिभामानारभते, ते कारणाकारणवि- 

भगाः | क्मैयां दिवं प्रति काग्यारम्प्ाभिमुखतामपेच्छ 

कायाकाय रिभागमारनते यथा इस्ताकाशगिभागाच्छरो- 

रा काचविभागः न चासौ शरोरक्रियाकायं खदा तख नि- 

व्वुयत्वात् नापि इ्तक्रिवााय्यं : व्यधिकरणस्य केष्ठो 

वि्ागकदः त्वाहुपपत्ते ̂  अतः पारियेष्यात् क्षारणाकारण- 

विभागद्य कारखत्वभङ्गोकरयोयम् । 

यदवादि अन्धकारादौः भवत्व निषिध्यत इति बद्- 

शक्तं तत्र चदा विवादरम्भषात् तथाहि द्रव्यं तम द्ति 

कषाङाः बेदान्तिनखच भर्थन्, छारोपित नौद्पमिति श्रोध- 

राकौ; च्यालोकत्चानाभाव दूति प्राभाकरेकदेथिनः 

कालोकाभाव इति मैयाविकादयः इति चेत्तत द्रव्यत्वपच्ो 

न घटते षिक्षल्यादुपपत्तेः व्यं भवदन्कारं दव्याद्यन्यतम' 

अन्यद्वा नाद्यः वल्रान्तर्भावोऽख तख यावन्तो युख्ास्तावङ््. 

कल्प्रसङ्धात् न च तसतो द्रव्यवद्भाव इति साख्यतं निय 

द्य तद्ध द्रव्य वासम्भतेन दव्यान्तरत्वखं इतराससभ््वात् । 

नह तभालण्यामलल्वे नोपलमभ्यसाचं तमः कथं निर् थं, स्या- 

दिति, नीलं नभ इतिवत् श्वान्तिरेवेतपलं इडबोबधय। । 

ऋत एव नारोपितनोल दपं तमः अधिडानप्रतयसन्तरेष्णा- 

रोषा योगात् बाद्यालोकबहकारिर हितदख चद्दुषो खपारोपे 

शामधादपलम्भाद्ध | न चायमचाचुष; प्रतप्रय॑ः वद 

विधानखानन्य्षासिद्धत्वात् । न च विधिप्रतयवेव्यत्रायो 

` गो मावे डति साम्मुं प्रलवविनाथावधानादिष् व्यभि 

रात् । अत स्व नालोकक्तानाभावः अभावख प्रतियो- 

जि पाहकेद्दरिय पाद्युत्वनियमेन सानसत्वप्रसङ्गात् । तश्छा- 

दालोकाभाश्र ण तसः न चाभावे भावधर्माध्वारोषो इस्- 

पपाद्ः इःखाभावे घखत्वारोपखं संयोगाभावे विभाग- 

त्वाभिमएनसय् च उछतात् । नचालोकामावसय षटाद्य- 

भावशरूपवदभावते नाखोकसापरेच चनु जनयक्तानदिषयत्वः 

शमरादितेप्रभितव्यं, यदुप यद्पेच' चच खद्भावयहेऽपि 

तदपे्त इति न्यायेनालोकपडे अालोङापेच्चाया अभावेन 

तदभावखद्े ऽपि तद्पे्चवाया अभाषात् | न चाधिकरण-. 

प्मडण वण्यम्भावः अमावप्रतोतावधिकर णद्रहणावश्यभावा- 

नङ्कोकाराद्परथा नडत्तः कोलाहल इति शन्द्पुष्वुस- 
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पुतप्रखो न शप्रादिति अषुासाखिकष तव वचनं परम् । 

तत्सव मभिरन्वाय भगवान् कणादः पुखिनाय त्र द्- 

व्यगुणकमःनिष्मन्तिवैधन्डदौदभावस्तम इति प्रतययवेय- 

त्वेनापि निद्पितम् | 

अभावस्तु निशे घमुखपु.माणगम्यः सप्रमो निर्गते । 

स च सम्बन्वत्वे सतु सखमवायः (अलुयो गितप्र तियोगित्वतादा- 

त्यान्यतमसम्बन्धेन समवाय श्न्यत्वमसमवायत्वस्) ख च सं से- 
परेतो हिविधः संसमाभावान्योन्याभावभेद्ात् सं सगाभावोऽपि 

विविधः प्राकप्रध्व षातयन्ताभाषभेदात् तल्ानितयः अ 

नादितः प्रागभावः, उत्पत्तिमान् विनाशो प्रध्वषः, 

पुतियोग्याञ्रयोऽभावोऽतयुन्ताभावः | नन्वन्योज्याभाव फ- 

वातप्नाभाव इति चेत् अहो राजमागे एव श्रमः अन्यो - 
ज्याभावो ह ताङाकप्रपूतियोगिकः पुतिषेधः यथा षटः 

पटा्ना न भवतोति शषगपुनियोगिक ‡ पुतिषेधोऽतयन्ता- 

भागो यथा वायौ ख्पसम्बन्धो नास्तीति । ग चाख 

चुरूषार्यौपयिकत' नास्तोतदाशडूनोय' इःखातुन्नो* 

च्छेदापरपय्थायनिः खय्द्यतेन परमदुशषा यत्वात्” । 
शासत्नान्ते च १०० र्खाङ्धिके “हटाना दिष्ट 

प्रयोजनानां हष्टामाते प्रयोगोऽभ्य, दयाय” श्० । 

“इष्टानां प्रसाखत उपलब्धानां यागद्ानस्ञानादीनां दि्ट- 

प्रयोजनानां दिष्टमुपदिष्टः प्रयोजनं येतां तेषाम् तथाहि 

^ खगेकामोयजेत” “अ ग्निोल' ज॒षछयात् खगा” 

द्लयाट पिधिसमभिव्यादइूतभेव फलम्, कचिदाथं वादिकः 

यथा “यता रालोरधोयोत तख पितरो स्तङल्यामधुङञ- 
ल्या: चरन्ति"^इ्तपरादौ, कचिद्धौपपादनिकम्, यथा "विच 
जिता यजेत" इतादौ, चत्र हिन विधि्मभिव्याद्कत 

लाष्ययंवादोपस्वितमितपौपपाद्निकं काल्पनिकं खगं स्यैव 

खतः छन्द्रख फल ख.कल्नोयत्वात्, तथा चा शुवेरविना- 

शिनामेतेषां कशं ां िरभाषििने फलाय कारणत्वमसु- 

पपद्यनानमतणएषां प्रयो गोऽदुशानमभ्य् दयावा वेतपयैः। 

नन छतिप्राभाख्ये सति खादेव तदेव वं इलेभं नहि मो - 

सांखाकानाभिव नितगूनिरूषत्वेन छति प्रामाण्य ' त्ववेष्यते 

पौरूषेयत्वे नाभ्य पमसात्, इरुषद च भ्वसप्रमाद्विप्रलि- 

श्यादिषम्भवादत आह् दटाभाव इति दष्ट षएशकान्तरे- 

$खदादौ भ्वमप्रादचेप्रलिद्यादिक' इरषदूषखं सदमावे 
सतोतारम: चितिकटत्वेन बेद्षक्तत्वेन बाऽचभितषय 

एरुषधौरेयसख निर्हषत्व नेबोपस्थितेः, तथा च तदचसां म् 
निरुभिषेयता न विषरोताधिकेयतः = चिष्य.योजनाभिषे- 
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वा, मूतेन्दरियसनशां दोषतर भ्वतरप्रभाद्करणापाटवादि- 

प्रयुक्ता एष वच उामगिशुद्धब: सन्धा यन्ते, न चेश्चरववचसि 

तां सम्पदः, तदुक्तम् ^रागाच्रानादिभि्क्गा सस्तत्वाद्- 

तं बेत् । ते चेश्वरे न द्यन्ते ख नुयात् कथमन्ययेति। 

नतु तेनेश्वरेण वेदख एणोत दतलरौव विप्रतिषक्तिरत- 

च्या । उपर०्^तहयताद्शनायदख प्रामाण्यमिति" १०ख्१। 

"दूति चास्त्परिषमाप्रौ । तईचनान्त ने शरेण वचनात् 

प्र्वनाद्ाम््नायद्य वेद प्रामाखय' तथाह्हि वेदास्ता- 

वत् पौरुषेया वाक्यत्वादितिसाधित' नचाखदाद्यस्तेषां 

सरखयाखापच्छिद्धानां वक्तारः सम्भाव्यन्ते, अतोन्दरि- 

ा्थत्वात्, नचारीन्दरियादर्थिनोऽखदादयः। किञ्च 

1प्रोक्तागेदा महाजनपरिग्ट्ोतत्वात् यद्चाप्रोक्तं न तन्म 

साजनपरिष्टहोतं महाभनपरिग्होतद्धेदं तस्मादापो 

कम् । खतन्त्रपरपप्रणोतल जापर ज्ञम् । मडहा- 

लनपरिष्होतत्वञ्च सव्वाट्थेनान्तःपातिषुरुषादणौ- 

यमानाचैत्वम्, कचित् फलाभावः क्यकटवाधनवै- 

यर्यादिव््,काम् । कट ख रणाभावान्न वमिति चेन्न क॑ - 

सरण्ख प्वमेष साधितत्वात्, तत्रणोतत्वञ्च खतन्त्- 

रुष प्रणोतत्वःदेव चिदब, न त्वद्मदादोनां सडस्तथाख- 

बेद्प्रणयने स्वातन्त्य* संभवतोत्य क्ञत्वात् । ज्िच्च प्र- 

भाया युष्णजन्यत्वेन ददिकप्रमायाखपि गुणजन्यत्वमाव- 

श्यकं तत्र च गुणोश्तययायैवाक्यायेन्नानमेव वाच्य, 

स्या च तादश ण वेदे वक्ता. यः खर्गापुव्वादिविष- 

यकखाचचात्कारानु, बादथच्च नेश्चतादन्य इति खड,” । 

अओलूखल ति उलूखले चुख' रेषिकोऽख् । ! उलृखलेपिट- 

यापकादौ । उलूखले भवः अण । २उलूखलभवे 

न्द्ाटौ च । (अभिष्.यतोल्खलादद्रायता" क्राव्या० 
१०,३,११, । “उलूखलेभवा ओल् खलाः ध्वनयः” ककः 

प्रोबेणक म ५अपरान्तबशज्ञोण्य' मदम प्रकरीं तया चौ- 

वेकं सरोषिन्द हत्तर' गातकानि च ' या ० उक्तो गोतिभेदे 

श्रोशनस न०्डचनषा शत्र प्रोक्तम् अष. । शुक्रण पुणोते 

१उपपुराख्ये “तयैत्रो यनसैरितम्” कूम्मएु° २दण्डप्रणयनद्पे 

खश्च । रधन थास्तरभेदे तञ्च प्रतिलोमजातवखडर 

1वभागप्रतिपादकप्रायम् । उना दष्टं साम अण् । 

खथनषा ट्टे सामनि | त्खेदम् खण । ५तत् सम्ब 

न्विनि निर । "बुद्धय चौषनसं व्यस्? भाग्व० 

२८४अ० | (लोकमौधनसं दिव्य शक्रलोकद्च गच्छति" 

-षा+ अरु ० १४अअ० | उशनसि भवः खख । हैशुक्रभवे 

स्तिया डोप सा च ऽदेषयान्धादख्यायां तदौय इ्हितरि 

““विद्खपौ यनसि | भद्रन्ते न त्वमर्हसि भाविनि !* भार 
० ८१ अण देवयानीं प्रति कचोक्गिः। 

ओ्रौशिज इ० उथिगेव प्रन्ना०खण | १द्च्छायुक्ते । “श्वौचि- 
जाव वणिजे दौधंच्रवते" ° १,१११,११ । रेप्रबरिभेदे 

` «काच्तोवतामङ्गिरखौ चय्यगौतमौ शिजकाच्चोवतेवि" आश्र 

खौ० १२,११,३ । 

ओभौनर इ° उशोनरखापव्यम् उता अञ् । उथोनरश्या- 
पत्येष शिषिषृष्टतिषु । उशौोनरन्डपञ्च१ २७५ ए ° उशोनर- 

शब्दे उक्तः । तत्दताच्च “उथोनरख पत्यसतु पञ्च राल- 

भिवंयजाः। गा लमिर्मवरा दशं पञ्चमो त॒ दशतो । 

उशोनरद्य एत्रास्तु पञ्च ताद कलोहहाः । तपसा चैव 

महता जाता इड्खख चात्रजाः | गायास्तु द्गःघलः 

म्या: ढंभिरजावत । नवायास्तु नवः पुनोदर्वायाः सव्रते 

ऽभवत् | उशदत्ासतु शंजन्नो शिगरौयोनरो पः"? 

इरिव"० ३१ ० उक्ताः तद्ुरिवञ्च भा०वन ०१ ९६अ०। 

“देवानां कथा खंजाता महोतलं गत्वा भष्ोपतिं थिवि- 

भौ्ोनर' साध्वेनं जिन्नाचिष्याम इति। ख भो 

द्य॒ङ्खा अभ्नोन्दरावपातिशेचास् । आअम्निः कपोतद्पेख 

तमभ्यधावद्ाभिषाधंभिन्द्रः ग्ेनर्पेण । अथ कपोतो 

रान्नो दिव्यासनाखोनख उव्सङ्ग न्यपतत् । अथ पुरो- 
डतो राजानभब्रवोत् | प्रार्य श्वेनाद्ौतो भवन्त" 

प्राणार्थी प्रपद्यते । ष ददातु खन्तवान् पाथियोऽख नि- 
नक्, तिं इयात् । घोरं कप्रोतदख्य निपावभाडछः । खथ क- 

पोतो राजानममरषोत् । प्रारचायैं श्येनाङ्खोतो भवन्त 

प्रायायीं प्रपद्ये । अङ्गरङ्गानि प्राणार्थी निम् त्वा प्रा 

प्सता प्रपदो । खाध्यायेन क्षितं ब्रह्मचारिणं मां विहि। 

तपसा दमेन युक्ता चायैदखयाप्रतिङ्गकभाषिणम् एव" युक्गम- 

पाप' भां विद्धि। गदाजि वेदान् विचनोमि न्दः से 

बेदा अलरयो मे अधघीताः। न साधु दानः च्रोनियख 

प्रदान भा प्रदाः श्चेनाय म कपोतोऽखि। अथ श्येनो 

राजानमन्रवीत् । पर्यायेण वखतिम््ं भवेषु सगे जातः 

णव्वेमदात् कपोवात् । त्वमाद्दानोऽथ कपोतमेनः मा 

त्व राजन् ! विक्नकत्तां भवेथाः । राजोवाच .। केनेद्ो 

जातु पुरा ह्िटष्टा वागुच्यलाना शङ्नेन संखता।यो 

वै कपोतोषद्तेमाञ्च श्न उभौ विदित्वा कथमस्तु 

साधु | नाद वपति वर्षक्ञाले नाश्य वोज रोति का 

उक्रम् | भीतः प्रपच्च योहि ददाति लवेन तां 
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नभते लाणमिच्छन् स काले । जाता खा प्रजा प्रभो- 

यते षदा न बै बाख पितरोऽख कुवते । भोतः प्रपच्च 

योहि ददाति शत्रवे नाख देवाः प्रतिग्रह्न्ति व्यम । 

मोषभच्च' भिन्द्वि चप्रचेताः सख्वगांङ्ञोकाङ्ग, श्यति शोष. 

नेव । भीतः प्रपन्न योहि ददाति यमते सेन्द्रा देवा 

प्रहरन््यशय वजम् । उच्ताथं पञ्ला सह खोद्नेन व्यात् 

कयोतात् प्रति ते नयन्तु । य्त् ईश रमसेऽतोव श्येन ! 

तत्र भास" शिषयस्ते वडन्ठ । श्येन उवाच । नोच्ाण 

राजन् प्राथेवेय' न चान्यदन्यन््रंखसधिकःः वा कपोतात् । 

देवैदंहः सोऽद्य मेष भच्छलन् दद शङ्गनानामभावात् । 

राजोक्राच । उक्लाखं वेह तमनुनं नयन्त॒ ते पश्यन्तु इ- 

खषा ममेव | भयाद्ितख दायः समान्तिकात््वां प्राप- 

यन्तु तव' द्येन" सा ङसो: ) वजे प्राणाच्रव दद्यां क- 

पोतं सौम्यो यं किच जानानि ष्ठन ! । यथाङ्ञेय सा 

कुरुषे सौम्य ! नाड कपोतमपयिष्ये कथित् । यथा 

भां ह वं साधुवादः प्रद्रा प्रशंसे; शिवियः कम्मणा 

ल । यथाश्चोन | प्रियमेव कुयां प्रयाधि मां यद्देश्तत् 

करोनि । श्येन उवाष । अरोरैकिणाइत्लत्य खपि- 

चित तण्द्राजन् ¦ यावन्स' कपोतेन समस् । तथा त- 

खात् साध न्रातः कपोतः प्रशं्ेषुः शिवयः कतच्च प्रिय 

श्यान्दमेति । अय स दचिणाद्रूरोरुत्कलयय खमांसपेों 

वृदाः धारयन् गुरुतर एव कपोत आसोत् । षनरन्य- 

इ्कत्तः शरुतर एव कपोतः | णव' सब्वैः समधिलत्य 

शअरणोर ठकायामारोपयाभाश्च तततथापि युङतर ए कणेन 

चासोत् | अथ राजा स्वयमेव तलामार्रोह । न च 

व्यङोकमासौदरान्न एतदु त्तान्त ददा लात इुक्ञा प्रालोयेत 

श्नः । अथ राजा अव्रशेत् कपोतं विद्युः गिवयस्ां 

कपोत ! एच्छामिते शकुने ¦ को च श्नः | नानौश्वर 

ध्यं जाद् कयादेतं प्रञ्न भगवन्द्ो विचत्ु। कपोत =- 

वाच । वश्वानरोऽहं ज्वलनो धुमकेठरथव श्येनो वज 
च्ल: शचोपतिः। साधु न्नादुः तराष्टषभ सौरयेय नौ 

लिन्नासया त्वतृसकाशः प्रपन्नौ । यामेतां पेशीं सम 

निष्क.याय प्रादाद्धवानस्तिनोत्क्लत्य राजन् । एतदो कच्छा 

शिवः करोमि हिरण्यये रुचिरः एगटगन्वम् । एतासां 

प्रजानां पालयिता यशसो छरर्षौणामय सम्प्रतो भ्टयसम् । 

रत्ात् पाश्चत् षुरुषो जनिष्यति कणोतंरोनेति च तख 

नाम । कपोतरोमाणं थिषिनौद्भद' षच्न' प्राशयति व्ट- 

यष खंहनन' यथोदौष्यमान' द्रष्टासि शरण्डषभं सौर- 

९नौश्नौ 

थानाम्” उथोनरशथः. ट दर्थिंततश्चरितमेवंश्प तद्ध 
रिषरेवेति बह्कभिःकल्यय मे तन्न पिता्ठबयोरमेदोपचारात् 
उशथोनर शब्द प्रयोगात् दा ` । वस्तुतः कल्भेदात् उथोनरस्य 

तद् पु्रशिषे्च वथा चरि रू भित्यविरोधः | अयञ्च ययातेदौ- 

डितः तेन च ययातेः षर पचये स्लगेात् पतने तौ खधुशः 
दत््वाऽखौ पुनः खगेलोकं प्रापितः ततृकथा वथा । ““- 

च्छामि त्वां शिविरौयोनरो।ऽ्ं ममापि लोकायदि सन्तो 

तात ! | यद्यन्रोच्छे यदिवा दिषि चिताः केबन्न' लां 

तच्च धम्यं ख सन्ये । यथातिरषाच । यन्त" वाचा इदये- 
नापि साधून् परो ्चमानाच्न वसंस्वा नरेन्द्र } । तेनानन्नादि- 

विलोकाः चिता विद्युद. पाः खनवन्तोमहान्तः । धिि- 

रुवाच | तास्व लोकान् प्रपद्य राजन् भयादत्ताग्यदि 

नेष्टः क्रयस्ते | नचा तान् प्रतिपत् येह दत्वा यन्न ग- 

त्वा नाथोचन्ति धौरा", “अन्ते च यजातिर {ख नङ्कषद्ध 
नः पररोः पिबा साठेनौमस्तिहाखम् । युद्ध चा 
सास्केभ्यो जवौमि साता होऽ भवतां प्रकाथम्” भा० 
आ०९२अ ०) उथोनरश्च गोत्रापत्यम् इञ् । चौ ्ोन- 

रि ् रदुगोलापषछो परती सत्यां ङोप्। “द्रायां गौतमो 

यन्न सात्मा संशितव्रतः । अौशोनर्यांमजनयत् काच्तीवा- 

द्यान् तान् छनि” भा८ ष०२०अ०] वद्यापल्यम् अत 

जपि । ौशोनरि थिदिष्डपे । ““खाष्णि मेष्यो दिलोपद 
महात्मा चाप्य् थोनरः। ऋनिशोनरिः पुण्डरीकः शया तिः 

शरभः शुचिः" भा.स०-८ | यमसभावसंने । 

ज्रौभौर नर्व श्रन् किञ्च ततः खाये परनना्य । !बच्द- 
तयोः चय्यापौग्योः: चौरख्ामो । २शव्यायाम् रेश्चासने च 

थक् इति चूतिः । “अभ्यव यं परमाच्नमौयौरेऽ्य - 

कामचारः कतोऽभूत्” दथक्मा | उभोरमिषाकारो 

शूयख आण । ४ चामरे तद्ध नशदमूलाकारत्वात्तथात्वम् । 
च्छौयोर चामरमस्यष्य अच} ५चामरदण्डे अ 

मरः | हेमचण्द्ण्डायतोक्गिञ्चामरदख्डपरा“. खल् वेष्टन 

सौ शोरपानट्व्यजनानि च। यातयामानि देयानि 

द्वार परिचारिणे" भा० अ०६.अ० । उशोरखद्- 
मख्य । ६उशोरजे ““खननग्यद्लनौ धोरम्' शकर ° । 

श्रोषणश्रौर्डो स्तो ऊषण ए खार्यः षणो कटरसे 

शोखो ७त० । शुरठप्राम् तखाः कट्रसत्वा त्तथात्वम् । 

भरौषटश्डि ए चोषदक्ख ट पखापर्यम् इञ. । ओषदञ्चि 

न्ड पभ द्] प्ये वद्चमति यथातिदौदत्रो । . “च्छामि तवा 

बसमागौषदश्धियं द्यि लोके यद् मे नरेन्द्र '"भाग्डा° 

"काक, 
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९श्अ० । अय्य च यथा ययातिर्मातामहखधथा ओौशे- 

. नरि शब्दे द््थितः । तत्र॒ भवच्छन्टे नैतख्यापि पराम्णात् 

घन. आ्रोषधेरिदम् “ओषधेरजातौ ' पा०खण् । चखरोषधि- 

लाते +अन्नादौ र्रोगनाशके द्रव्यभेदे! खार्येऽण | 

श्चोषधौ च । आओोषधशन्दार्था्च चख्वते द्भित 

“दवन्नेतद् एरषोव्याधिरौषधम् श्वियाकाल इति चठ 
यं व्याख्यातम्” दल् ज्ञा “अ गधय इष्यात् इरव्ययुखरस 

गोयं वि पाकप्रभवानासादेथ : ४ ङ्गम् । तेन द्रव्या नरसाध्य- 
ख्योषधत्वम् । अतएव तंषटतजलविषविगेषाणामग्यौ - 

षधत्वम् । “रोगमादौ परोच्ेत वतोऽनन्तरसौषधम् | ततः 

कजम भिगक, पञ्चात्. ्नानपव्वेः खमाचरेत्“चक्रद० परि 
पाटौखक्ला रोगमेरेन वधि येषा उक्गास्तत रख तेऽ- 

धिगम्बाः | तडपयोगिभम्यादिक' चकते दभिंत' यथा 

“अथातो भूनिप्रविमागविन्नानोयमध्यायं व्याख्याख्ासः 

्भ्वथर्वराश्ययिषमवलमोकष्डायानाद्यायतनरेवतायतनसिक- 
ताभिरहपहतासनुषरामभङ्ग रामद्ररौदकां च्िग्वां प्ररो- 

बतो "खद स्थिरां सभां ठव्णां गौरी लोहितां वा. 

भूभिमौषधाय' परोत तद्ध जातमपि छभिविषश्द्तनात 

पपवनदडनतोयसम्बा चमा गैर पहतनेकरसं एष्ट एष्ववगाढ - 

मूदरोच्यः चौषधमाददोतेव्बौषधभूमिपरोचाविभेषः सा- 

सान्यः } विथेषतस्तु तब्नाश्वतो स्थिरा दर्व्वीं श्यामा 
डष्णा वा स्थृखडल्वशखप्राया सगु्यभविष्ा । क्िग्धा योतला 
श्द्नोदका च्जिगणशष्यदणकोसलटटच्प्राया शएक्ताऽम्ब् यु 

यिषा । मानावस्धां कुष्वष्कवतो प्रिरलाल्छपाख्ड - 

इचप्ररोहाऽग्नियुखभूविष्ठा । खता भखरासभवरण्ण 

बदख्नकोट राल्यरखटच्प्रायाऽनिलगुशभ्विढा | हौ 

शमा श्नभ्ववलव्यक्घरसजला सर्वठोऽषारट्ता महापवेत- 

स्प्राया श्यामा चाकाथयुष्यभयि्ठा । तत्न केचिदाह्ध- 

राचा्याः । प्राद्र मन्तवसन्तसो रेषु वथाखंख्व' 

मूलपत्नत्वक चीरसारफडान्याददतेति तत्त्, न सम्यक् 

कख व्यौम्याग्ने यतवाच्जगवः , लौम्यान्यौषधानि सौम्य 

ऋदषुाददोताग्ने वान्या्ने वदु वमव्यापब्रुणानि भवन्ति । 

बौग्यान्योषघानि लौव्येषु तष ब्टहोतानि खोमगुखभूचि- 

षायां भूलो जातान्यतिमधुरच्जिगधशोतानि जायन्ते । 

दतेन गरष" व्याख्यातम् ।तनर. एचिव्यमब् युणभूविषायां भूमौ 

जातानि षिरेचनद्रव्यास्टाददो ता ग्न्य का चम) रतश खमवि- 

यां वमनद्रव्याखि । उभवद्ुखम् विष्ठायाहनयतोभागानि । 

काक्र वभूयठाकं सथलनान्यंवं बरूवत्तराग्णिभवन्ति। 

३९९. 

सर्वाण्येव चाभिनवान्यन्यतर मधु धरतयुडपिप् पलोगिड- 

केभ्यः । सर्वाण्येव सच्तोराणि वोय्यवन्ति तेषाम 

इम्यत्तावनतिक्रान्सं वत्धराण्याददौतेति । भवन्ति चात्र | 

गोपालास्तापसा व्याधा ये चान्यो वनचारिणः । 

भूलाह्ाराञ्च ये तेभ्यो भेषलव्यक्गिरिष्यते | शषोवयव- 

खाध्येव पलाशलवश्यादिषु \ व्यवस्थितो न कालोऽस्ति 

तत्र सर्ब विधीयते । गन्छवर्थरसोपेता बद्धा मूमि- 

रिष्यते ! तच्याङ्ध मिखभावेन बीजिनः षडरं ताः । 

अव्यक्तः किल तोय रसो नित्य विनिचितः । रस णव 

शचाव्यक्तो व्यक्तो भूमिराञ्वेत् । रुवेल लणसम्पच्रा 
भूमिः साधारणा खटता । द्रव्याखि यत्न तलौव तद् 

ष्वानि विथेषतः | विगन्ध नापराद्डषटमविषनच्नः रसा- 
दिभिः} नव दरव्यं राणं वा याद्यभेव विनिदििथेत् । 

विडक्ग' पिप्पलो चौर खपिपेश्ा्यनवं हवम् । थेषभ- 
श्यन्वभिनवं ष््कोयद्दोषवजिं तस् । जङ्गमानां वयःखयानां 

रक्गरोमनखादिकम् । चोरमूत्ठरोषाणि लोणाहारेषु 

खूंइरेत् । स त्डङ्गा ख फंलकद्ुविन्यस्तमेषजम् । प्रथ- 
स्तायां दिशि शचौ भेषजागारभिष्यते* । 

च्ौौवषयदके परिभाषादिकसक्त' भावप्रज यथा 

“प्रशस्ते सञ्जा प्रथसतेऽहनि चोद तम् । अखमान' 

बद्धगुग्यं गन्धवखेरसान्वितम् । दोषधुमग्कानिकरमधिकं 

` न विकारि यत् । समोच्छ काले दत्तञ्च भेषजं खाह्णा- 

वहम् । स्म्नेवा विन््ययेलाद्याः शौभ्यो हहिमगिरिः 
ख्टतः । अतस्वदौषधानि श्ुरहङ्पाग्यि हेठभिः । 

आग्नेयाः आअधिकाग्ना'णाः सौम्यः अधिकसोमांथः 1 

ओषधये एवौषधानि। अत्र खाये अण् । अलुरूपाणि 

शडथानि | अन्येष्वपि प्ररोन्ति वनेषूपवनेषु च । 

श्टह्लोवासानि चछुमनाः शुचिः प्रावः दवारे । अदिव्य 

सण््छो सोनो नमस्कात्य थिवं इदि । खाधारणधरा- 

दरव्यं ग्टह्छोयादराचितम् । साधारणधरादरव्यम् 

शर्वभूमिभवन्द्रव्यम् । उत्तराश्रित खात् उत्तरदि- 

गभस । वच्छ कङ्त्दितानूपश्डथानोषरसागेजाः । 
जन्त॒वद्धिडिमव्याप्रा नौषध्यः का्ैसाधिकाः । अरय 

खिककार्यया्थ' साद्य सरखमौकधम् । विरेकवमन्ध- 

यन्त॒ वसन्तान्सः समारत । वखन्तान्तः वसन्तमध्मे बमा- 

रेत् खंग्ह्कोयात् । अतिस् लजटा. याः खयुखासां 

साद्याख्ठचो भूवम् । ग्ड्णोवात् छच्छमूकानि सक- 

खगन्यपि वद्गनान् । खन्यद्च। अहान्ति येषां मूढानि 
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का्ग्भायि सव्यतः । तेषान्तु वल्कलः साद्य" चख 

भूलानि सर्व्वशः | न्यपोधादेस्तचो साद्या सारसा 

दोजकादितः। तालौखादे्च पलाणि फलं खात् लिफ- 

लादितः। कंचिन्डल कचित् कन्द्ः कचित् परल क- 

चित् फलम् । कचित् एष्य कवित् सव्वं" कचित् सारः 

कंचित् त्वचः । चिल्लकः शरणं निम्बो वालः च लिफला 

क्रमात् । धातको कण्टकारो च खदिरः च्षोरपादपः। 

कचिन्निम्बस्य ग्टह्णोयात् पल्नाभावे त्वचामपि | बालम्फा- 

लन्त॒ चिचृख पकभारभ्बषस च । अङ्गऽरुक्तं जटा 

पाद्या भागेऽलुक्तेऽख्िलः समम् । पाल ऽचक्तो दः 

पान काञेऽचक्तो त्वहष्ं खम् । नवान्येव हि योज्यानि 

द्व्या ख्यखिलक्ंच्च । विन. विडङ्गष्णाभ्यां युडधान्या 

ज्यमातिकेः । धान्यमन्नस् । षराणन्त प्रथ" खात्ताम्ब ल- 
इाञ्जिकन्तथा । शुव्कान्नवोनद्रवयन्त॒ योज्यं सकलकर्म स । 

आन्त हियुं बुद्धयादेष सर्व्यैल निश्चयः । चड.चौ 
कृटजो बाला कूश्राण्डञच शतावरो | अखखगन्वा सहचरो 

शतयुव्या प्रसारिणो | प्रयोक्तव्या सद्वा दियुणं 
नेश कारयेत् । सहचरी कुरण्टकः (कटर आ) इतिलोके । 
वासानिम्बपटोलकेतकलबला कुद्रा ण्डकेन्दौ वरो वर्षाभूः 

कटजाच्च कन्द्सद्हिता सा पूतिगन्धा ताः | शेनद्रौ नाग- 
बला कुरुख्टक पुरो शत्राज्छता सव्वटा । सादर एतु क- 
चित् द्विगुणिता काय्यं घ योज्या बधः । रे्द्रौ इन्द्रवा- 

खणो | वरी शतावरो पूतिमन्धा गन्छप्रसादनो ना- 

गबरला (गुल शकरि ) कुरण्टकः (पौ तष्य टि) (कटरा) 
चरो य॒न्गाल,:। वतन्ते पानोयं कषायं व्यञ्जनादिकम् । 
पक्वा थोतोरतं चोष्ण' ततस" सखाद्िषोपममू । 

द्रव्याणां परोच्चा। स च्ञास्विमांसला पथ्या सवकम्पीखि 
पूजिता । चिप्राम्भसि निमज्जेद्या भज्ञातक्य स्तथो्तमाः । 
वराहमूबैवत्कन्दो वार हो कन्दं त्कः । सौषचलन्त का चाभं 
सेन्वयं स्फटिकप्रभम् । छव पिकं नन यं खमा चिकचन्त- 
मम् । इन्द्रपुष्पप्रतोकाथा मनोह्धा चोत्तमा मता | चेह 
शिलाजत न्नव प्रलिप्रं न विशोखैते। तोयपू्े' कांपत 
प्रतानेन विवदंति | कपुरसतुषरः च्लिः एला खच्छा- 

फला वरा । ब्रश्चन्द्नमल्यन्त' घगख्ि यरु पूजितम् । 

रक्रचन्दनमन्यन्तं लो हितम्पुवरं मतम् । काकतरडानिभः 
क्लिग्धोऽशुरः श्रो गुर्मतः | चगन्ि लषु र्कच्च 
परदार वरं मतम् । सरलं स्तिग्धमत्यथं गन्धि च गुणाव- 

इम् । अतिपौता प्रयल्लात च्रेया दारनिभा"वधेः। 

जातीफलं चर् क्िगषं समं शुभ्वान्तरं वरम् । खद्ीका- 

सोत्तमा न्नया या खादोख्वानसन्निभा } कर षटं फलाकरा 

मध्यमा सा प्रकोत्तिता । गोखरनसन्चिभा । (मुनक) इति 

लोक्े। करम फलाकारा । ( करोन्दोदाख ) इति 
लोके । खर्डन्तु विमलं चष्ट" चन्द्रकान्तसभप्रभम् । 

गव्याज्यसहशं रुच्यगन्धे सध वरन्तम् । अय खभावतो 

हितानि । शालोनां लोहितः षालिः बष्टकेषु च य- 

ष्का । खूकधानेदरष्वपि यवोगोधूमः प्रवरो मतः | 

शिम्बोधान्ये वरो सङ्गो सद्धरदचाद्को तथा । रसेषु मधुरः 

चो लव्य च सैन्बवम् । दाङ्मामलकन्द्राचाखच्न्- 
रञ्च पद्षकम् । राजादनं मातलङ्ग फलवर्गेषु शखते । पड- ` 

षकं (फःलसा) इति लोके । राजादनं (खिरिणो)द्ति 

लोके । माठ॒ल्गं (वोलपूरा) इूतिलोके । तथाकेष् वा- 
सत्क जोवन्तो पोतिका वरा । पटोलं फलशाकेष कन्द्- ` 

केष रणम् । ण्णः करदो हरिणो जाङ्गेष् प्र- 
श्यते । पत्तिणां तित्तिरिलबो वरो मन्ध षु रोहतः । 

षरि णश्लासरवणः सादेशः कणतया सतः । कुरङ्गस्ताच् 

उद्दिष्टो इरिणः लंत्तिको महान् । जलेष दिव्य दग्धे 

षु गव्यमाज्छेष्, गोभवम् । तेरेषु॒तिक्तजन्तं कमे वेषु 
सिता हिता । खथ खभावाद हितानि । भिन्बोष् माषान् 

सोप्र्तौ, लवणेष्वौषर त्यजेत् । फलेष्, लङ्चं थाके 

सार्पं न हत्तम् । गोमां सं यास्यसां वेषु महितं मह्षौ- 

वषा | मेषौीपयः कद्धम्भख तंलन्त्याज्यञ्च फाणितम् ! 

द्तरसः परिपको योऽङ्ग,'नःत तृफाणितम् तद्धि (डोया- 

५ इति लाके! अथ संयोगविर्ानि । भम्यमन् 

पमांसञ्च इग्धयुक्त विशच्जयेत् । कपोतं रषपसेहभ - 

च्छितं परिवजंयेत्  मत्खानि्लो्तिकारेण तथ नौदरेख 

वच्छ येत् । सक्त न् मांरपयोयुक्तालष्ण दं धि विवच्लं येत् । 

उण देभोऽन्व्ना च्लौद्र' पायसं कयरान्ितम् | रम्भाफलं 

त्यजेत् तक्र' दधि विल्वफलान्वितम् । द थाद्सु षितं सर्पिः 

कां, नधुवत समम् । लताचनञ्च कषायन्च इनरुष्णोलतं 

त्यजेत् । एकतर बहुमांसानि विरुध्यन्ते परखरम् । स 

धुखपिव घातेलं पानीयं षां पयस्तथा । अथ मेषन्ञमद्- 

खङ्घेतः | वण चैन्वभं परोक्तं चन्दनं रक्रचन्द्नम ।` 

चं लेहासव्ेहाः सध्या धवलचन्द्नेः । कषायले 

पयोः प्रायो युज्यते रङ्गचन्द्नर् । अन्तःसम्भाच्वंने 

न्नेया द्यजभोदा यवानिका । बह्धिःसमाच्जमे सेव 

विन्नावन्याजमोदिका । पव; सपिः प्रथोनेष् सकाकेषह् 
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ग्डहाते । अथ प्रतिनिधः। विल्नज्ञाभावतो दन्ती चतारः 

शिखरिजोऽथवा । अभावे घन्वयासख पकतेप्रव्या दरा- 

लभा। शिखरो अपामा: । तगरदखाप्यभावे तु कुष्ट" 

दद्याद्धिषम्बरः । भूर्वांमावे तचो 'खाद्या जिङ्किनी प्रभवा 

बुः । अह्खाया- अमात्र त॒ मानकन्द्ः पकोन्तिः तः । 

लक्षणय आभावे त नोलकशरठशिखा मता | नोलक- 

ख्डथिखा भधुरशिखा । अकृलाभावतो देयं कलहारो- 

त्यल५ जम् । नोलोत्पल्ामावे ठ कदं देयमिष्यते । 

जातिषष्य' न यत्रास्ति लवङ्क' तत्र॒ दीयते । आकेपर्णादि 

पयसो द्यभाषे तद्रसो मतः। पौष्कराभावतः कुष्ठः तथा 

लाङ्गल्यभावतः । स्थौेयकख्याभावे त॒ भिषग्भिर्दौँयते 

मदे । चिकःगजपिष्यल््ौ पिष्वलोमूलवत् ख्टतौ । 

भावे सोभराज्यास्तु प्रयच्नाटफलं सतम् । यदिन खा- 

इाखनिशा तदा देया निथा बधः । सोमराजो आङचो । 

प्रपुन्नाटफलं चक्रम् फलमु । दाखूनिशा दार्हरिद्रा 

निशा हरिद्रा । रसाञ्जनखाभावे ठत सम्यग्दाव्वो प्रबुज्यते 

सौराद्टमभावतो देया स्फटिका तद्रा जनेः ¦ सौरद्ो 

(सोरटीमाटो) इति लोके । स्फटिका (फटिकारी) इति 
लोके । तालोशपलरकाभामे खणतालो प्रथखते | भाम्यं - 

भाने दु तालोखं कण्टकारो जटाऽ्थवा | रुचकामावतो 

दद्याह्धवखं पांएपू व्वेकम् । अभाने मधुवच्ास्तु धात- 

कञ्च प्रयोजयेत् । सचकं (चौहार) इति लोकं पांश्ल- 

वं (खारी) अथवा (रेह ङ्ति लोके । अग्लवेतसका- 

भावे चुक्रं दातव्यमिष्यते । द्राच्चा यदिन लभ्येत प्र 

देवं काश्सरीोफलम् । तयोरभावे कुसं गन्बु.कख मतं 

रैः । लवङ्गकुमं देवं न खखाभावतः इनः । कस्त 

प्यैभावे कक्कोलं चेपणोयं विद्धाः । कक्रोलखाप्य 

भावे वर॒ जातीपूष्यः धुदोयते। खगन्धोखलतक' देयं 

कपूराभावतो वैः। कमूराभावतो देयं सपन्विपथें 

विशेषतः । ्धुमाभावतो दद्यात् कठन्भकुः 

खम नवम् । चरौखरणडचन्दनाभावे कणरः देव मिष्यते । 

अभावे त्वे तयं्दि्यः प्रलिपेत् र क्रचन्दनम् । रक्तचन्द्- 

नकाभाने नवोशोर ववेडबधाः । र्ता चातिविषाभावे जिः 

सभावे धिवा मता| अभावे नागदष्यख पद्चकेशरनिष्यते। 

नदा जोवककाकोलौो ऋङ्धिनृदोऽपि वासति । वरी विद्य 

ऋगन्धा बाराषो च क्रमात् खत । वरो शतावर । 

वार्ध तथाभावे. चस्रकारालको मतः 1 वाराद्ोकन्द् 

खंन्सतु पदिभे . ग्टषटिषंन्नकः । वाराह्ोकन्द्एवान्व- 

ख्नीकारालुको सतः । अनुपसम्भवे देशे वराह हव शो- 

मवान् । भङ्ञातक्षासम्भते त॒ रक्तचन्दनमिष्यते । भ- 

ज्ञाताभावतश्चिल् नलश्च च्ोरभावतः । छवर््णाभावतः खथ- ` 

माच्िकं प्रचिपेत् बुधः । च तन्तु भाल्चिकं न्यं बुधैः 

रजतवत् भूवम् \ माक्तिकश्ाप्यभावे ठ प्रदद्यात् ख्ने- 

रिकम् । चछवथमय वा रौष्ये तं यन्न न लभ्यते | तत्र 

कान्तेन करम्णि भिषक््, ववाहिचक्तणः । कान्ताभावे 

तौच्छलोदह योजयेद सत्तमः । अभावे मौक्तिक- 

स्थापि छक्ताशुक्ति" प्रयोजयेत् । मध् यत्र न लभ्येत तत्न 

जीणेगरडो मतः । मत्खारडयभावतो ददयुभिषजः दित 

शक्कराम् । अन्धे चितायास्तु बधेः खण्ड" प्रयुज्यते । 

च्चराभावे रधो भौद्गो साद्धरो वा प्रदौयते । अव्र प्रो 

क्तानि वस्तूनि यानि तेष च तेषु च | योज्यनेकतराभावे 

परं वैद्येन जानता |. रस्वोथ्यैिपाक्यः समं दरव्यं 

विचिन्त्य च । बु्जयादिविधमन्यज्च द्रव्याणान्तु रशा- 

दिवित् । योगे यदप्रधान" खाच प्रतिनिधिन्बंतः । 

यह् प्रधानः तद्धापि सढश ने ष्डद्यते । याधेरयुक्त 

यत् दरव्यं युणोक्गमपि तत् त्यजेत् । अलुक्तसपि युक्त 

यत् योजयेत् तद्रसलादिषित् । इव्यगतपञ्चपद'धः 

कम्रा ण्या इ । द्रव्ये रसो यो वोचयैषिपाकः शक्तिरेव च । 

पदार्थाः पञ्च तिष्टन्ति खख कुर्व्वन्ति कम्प च” । 

“दो य्य दन्त्यौषधिनोव ` विकारे सान्निपातिके" कुमा० । 

नद ष्योऽपि सम्मतः शिर्सखात्तसख यथौषधम्?» रघुः । 

“^ श पिषमौषधम्"उद्गटः “भवौषघात् चओतमनोऽभि- 

रामात्"" भाग ०१,१, “चौषधं जाङ्गीतोय वेद्योनाराव- 
खः खयम्” एुरा० । संसारद्पदुःखद्ायकरोगनिषारके 

परमेश्वरे च “व्रौषधं जगतां रेठः'" विच्छ् °सं° 

्रोषधि स्तौ आ+योषधि-प्रा० ० । सम्यगोषधौ ।. भिर 

सन्तिन जुलिदमोषधयः” किरा० वा डप् | अौषधौ । 

अघर न° उषरे भवः अ । पांशलषणे राजनि० । 

ओओषरक न° ऋौषरमिषर कन् । (खारो) लषणभेदे राजनि° 

श्रौषस न° उसखि भवः सज्विवेलेत्यादिना योगविभागात् 

अण्ण ।१उषसिभवे । वस्तुतः भवा्े “कालाट् ठञ् "पाज्डक्तेः 

ठञ् खात् तेन ऊष इदम् दत्यण् दूत्य्,चितम् | २ेडषः 

सम्बग्धिनि । “चअलुदितौषसरागेति ““योषसातपभयादप- 

लनम्” इति च" किरा० च्लिवां होष् । धया 
म्गेषाः पत्यौैषरो सा" त° ना० ६,१५२.८, ख षश + 

बा० यत् खार्थे कण् । अौषख उषोभतरे लि , 



ओष्ि 

श्रौष(स्त) स्य नि°उषस्तेरिदम् कथ ष्यञ् वा । उषस्तिचरि~ 

तात्मके का*० बाद्धणका ्डभेदे । वञ्च “उषचिद्ध चा- 

रायणः” इत्यादि तत्रत्य नाद्य “चअओौषस्ते(खूये ) 

काण्डे ऽपिटुषामपि आारतिविज्यटशनात्" ङा०डग्भा०। 

श्रोषसिकं लि“ उषसा चरति ठक् टिलोपः । १डषलाचारि- 
शि । उषरसिभवः कालाटठज्"वा० ठञ् । २उषक्ठिभवे च । 

श्रौषिका लि उषा उषसि भवः ठञ् । उषाभवे च्तियां होए 

श्रोषटर न° उद्खेदम् अण । उट.द्ग्वादौ । “ओष्ट इग्बः 

लघु सवाद् लवथं दोपन' तथा । लभमिकुश्कफानाहयथोधो 

दरहरं सरम्" भावप्र० । “अनिद थायाः गोः चोरः 
भौ्.मेकशफं तयेति" मलः उ्ट.थब्द् बि्टतिः । 

श्रोष्रक न० उष्णं समूहः गोलोचोदेयादिना वञ् । 

उष्टशमूहे। उ्ट.सख विकारोऽवशोवा बुज् । २ 

विकारे शतदषयवे च नि° | 

ओष्टुरथ न° उष्ट.रथखेदम् ““पलपूव्वादञ” पा रथादि 

चटन्तौ अञ् । उष्ट् वाद्यरथसम्बन्धिनि । 

्रोष्टायण इस्त उाखापतपरम् बा० फक् । उष्टा पल्य ततः 

चर्यम् अरोहण्ादि० ठव्ज । ओष्टय्क ततृरतनि- 

सषटदेयादौ लि ° । 
ओओष्िकि तिर खद भवः ठक् । ऊष्मे दष्वादौ “विपाके 

कटु सक्तारः गुरू भेद्योषि,कं दधि"* इतः । 

श्रोष्ठ नि° ओट छोटाकारोख्यख प्रत्ञार अण । ओढा 

कारकाष्ठाबयवुक्त ख।चिनसहपप्ने , “चौटमाच्चिनम्” 
कात्ला° &,२,७, “^योषावयवयुक्तमास्िनयडइपालस्? ककः 

"तदिदेबत्यमौषमाश्चिन पालम्” यत०्जा० ४,१,५,१९ । 
श्रोष्टय लि° ओ भवः यत् खां खश् } च्योषभवे उवख 

पषगयोः “आओऽजादुपू” इतिशिचोक्त लयोखलथालम् 
श्ओण्णिज. न° उण्णिज +प्रत्ना ° खार्येऽ् | उच्णियये । 

{ १५९४ 1 श्रौ 

श्रौशि ति०उन्णिष्धि भवः उतृ्ार अज् तच्छे दद् = › 
!उण्णिक्न्दोभवे २ तत्सम्बन्धिनि च । ऊण्णिा स्तुत्यः 

अ । ३८ष्णि कशन्दसा सुवे सयितरि «सवित्र डग्णि- 

इय” यजु ° १९१६ | 
च्रोष्णोक लि उष्छीषे धोभते चण एषो | !खष्ौग- 

धारिखि २तद्वारिजनपद्विशेषे रतनुपे च “ष्णौ, 
कानन्तवासांख्च योधकान् ुरुषादकान्'' भा ०ख० ५०। 

ष्णाय न० उष्णस्य भावः युव चनत्वात् ष्यज. | उष्णस्म्रश 
स च ““उष्णस्यर्थस्तु तेजसः दयक : तेजसणव ाभावि- 
कम्पैः ततसंयोगादितरेषासौ पाधिकः । चश्ुते तत्का. 
पित्त ध्र इष् ज्ञ यथा ““यौष्णातच्छप रौच्यवा- 
ववे चदय खखचय ̀  पित्त' तस ससानयोनिः कटुकोरबः 
सोऽखोष्ण दौष्य वरदरयाति” द््चु° । 

सरौष्मा न°ऊष्णणोभावः ऊष्चववा ष्यज। उष्णस्स ओ । ५पूव- 
राजवियोमौग््र' ङदृद्धख जगतोहतम्”'रवः । उष्णस्यर्थो 
वद्यपि तेजोयोगात् भवति तथापि देख तथा सरथः सप्र- 
दशङ्गच्छदेहसंयोगादेव तथोक्त था० सलभाष्ययोः 
“अखेव चोपपत्तरेष अश्ना " ख०८.अस्देव च च्छाथरोरखष 
अश्मायभेतञ्िन् जोवच्छरीरे खुश ेनोष्णिमानं विजानाति 
तथाहि इढतावस्यायामवस्यितेऽपि देधे विद्यसानेषुपि च, 
ङ्ूपादिषु देइगुेष नोश्रोपरभ्यते जोवद्वस्यायामेव दब 
लभ्यते द्यत उपवद्यते प्रसिद्धशरोरव्यतिरिक्तव्यापाश्चय 
रेष ऊश्ेति तथा च ति; “उष्ण एव जौ विष्व्छौनो- 
मरिष्यन्निति" भा० ¦ तदपाधिकत्वात् जीवस्यापि ऊश्चत्वः 
व्यर्ब यते इ्क्त ̀ ऋक् | 

दति शच जौकारादियन्द्'रष्खनभर । 

इति ओौतारानाध-तकवाचस्पमति-भटराचाग्य-विरचिते वाच्यत्वे ऽभिधाने 

स्वरवस्दि शब्दा यं सङ्गलनं समाम् । 

चं तद्व 

अ" 4 
~~~ 
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